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 I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

 
Кредитний модуль “Проектування систем управління. Монтаж систем автоматизації", 

НП-05/2”  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 учбових 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 обгрунтовано вибрати засоби автоматизації для конкретного об'єкта 

керування,  
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 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; 

 Правила монтажу електричних та трубних проводок; 
 Правила монтажу в щитах та пультах; 
 Правила монтажу відбірних пристроїв; 
 Правила монтажу виконавчих механізмів. 

Уміти: 
 Вибирати матеріал та параметри електричних проводок; 
 Вибирати матеріал та параметри трубних проводок; 
 Проектувати монтаж щитів та пультів; 
 Проектувати монтаж відбірних пристроїв 
 Проектувати монтаж виконавчих механізмів. 

 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

IV.I. Розподіл навчального часу за темами 
 

Розподіл за семестрами та видами занять 
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Розділ 5. Монтаж трубних проводок 14 6 4    4 
Тема 5.1. Матеріали і вироби для 

трубопроводів 
4 2 2     

Тема 5.2. Монтаж трубних проводок 4 2 2     
Тема 5.3. Випробовування трубопроводів 4 2      
Розділ 6. Монтаж електричних ліній 20 10 6    4 
Тема 6.1. Матеріали і вироби для 

електропроводок 
4 2 2     

Тема 6.2. Рекомендації щодо прокладання 
електричних проводок 

2 2      

Тема 6.3. Випробування електропроводок 4 2 2     
Тема 6.4. Заземлення і занулення в 

електроустановках систем управління 
6 4 2     

Розділ 7. Монтаж щитів і пультів 10 4 4    2 
Тема 7.1. Загальні відомості 2 2      
Тема 7.2. Монтажні роботи в щитах і 

пультах 
4 2 2     

Розділ 8. Монтаж відбірних пристроїв і 
позащитових засобів вимірювання і 
автоматизації 

11 7 2 
 

 
 

2 

Тема 8.1. Типові креслення 1 1      
Тема 8.2. Монтаж термоприймачів 1 1      
Тема 8.3. Монтаж засобів виміру тиску 1 1      
Тема 8.4. Монтаж засобів вимірів витрати 1 1      
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Тема 8.5. Монтаж газоаналізаторів 1 1      
Тема 8.6. Монтаж виконавчих механізмів 4 2 2     
Розрахункова-графічна робота 11  2    9 
Підготовка до заліку 8  2    6 
Всього 72 27 18 0 0 0 27 

 
 

IV.2. Лекції 
РОЗДІЛ 5. МОНТАЖ ТРУБНИХ ПРОВОДОК 

Лекція 19. Матеріали і вироби для трубопроводів 
Тема 5.1. Матеріали і вироби для трубопроводів 

 Способи з’єднань труб. Види нероз’ємних з’єднань. З’єднувачі для роз’ємних 
з’єднань. [1, с. 111-116] 
 Завдання на СРС – Матеріали і вироби для трубопроводів [1, с. 116-118]. 

Лекція 20. Монтаж трубних проводок 
Тема 5.2. Монтаж трубних проводок 

 Способи монтажу одиночних труб. Трубний блок. [1, с. 117-120] 
 Завдання на СРС – Матеріали і вироби для монтажу [1, с. 120-122]. 

Лекція 21. Випробовування трубопроводів 
Тема 5.3. Випробовування трубопроводів 

 Види випробовувань та їх параметри. [1, с. 121-122] 
 Завдання на СРС – Матеріали і вироби для трубопроводів [1, с. 116-118]. 
РОЗДІЛ 6. МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛІНІЙ 

Лекція 22. Матеріали і вироби для електропроводок 
Тема 6.1. Матеріали і вироби для електропроводок 

 Ізольовані дроти. Кабелі. Термоелектродні дроти і кабелі. [1, с. 125-131] 
 Завдання на СРС – Матеріали і вироби для електропрокодок [1, с. 129-131]. 

Лекція 23. Рекомендації щодо прокладання електричних проводок 
Тема 6.2. Рекомендації щодо прокладання електричних проводок 

 Прокладання електричних ліній у землі. Прокладання електричних ліній у 
виробничих приміщеннях, тунелях і каналах. Прокладання електричних ліній у захисних 
трубах і коробах. [1, с. 131-146] 
 Завдання на СРС – прокладання електричних проводок [1, с. 141-146]. 

Лекція 24. Випробування електропроводок 
Тема 6.3. Випробування електропроводок 

 Зовнішній огляд. Вимір опору ізоляції. Маркування. Перевірка фазування і полярності 
силових ланцюгів. Визначення місця пошкодження електричних ліній. [1, с. 147-150)  
 Завдання на СРС – випробування електричних проводок [1, с. 149-151]. 

Лекція 25. Заземлення в електроустановках систем управління 
Лекція 26. Занулення в електроустановках систем управління 
Тема 6.4. Заземлення і занулення в електроустановках систем управління 

 Доцільність використання заземлення і занулення в електроустановках систем 
управління. Процедура їх виконання. [1, с. 153-158] 
 Завдання на СРС – правила заземлення та занулення в електроустановках [1, с. 153-
158]. 
РОЗДІЛ 7. МОНТАЖ ЩИТІВ І ПУЛЬТІВ 

Лекція 27. Загальні відомості 
Тема 7.1. Загальні відомості [1, с. 160-161] 
Лекція 28. Монтажні роботи в щитах і пультах 
Тема 7.2. Монтажні роботи в щитах і пультах 

 Електрична комутація щитів і пультів. Трубна комутація щитів і пультів. [1, с. 161-
163] 
 Завдання на СРС – електрична та трубна комутація в щитах і пультах [1, с. 161-166]. 
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РОЗДІЛ 8. МОНТАЖ ВІДБІРНИХ ПРИСТРОЇВ І ПОЗАЩИТОВИХ ЗАСОБІВ 
ВИМІРЮВАННЯ І АВТОМАТИЗАЦІЇ 

Лекція 29. Монтаж термоприймачів 
Тема 8.1. Типові креслення [1, с. 166-166] 
Тема 8.2. Монтаж термоприймачів [1, с. 167-168] 

 Завдання на СРС – види монтажу термоприймачів [1, с. 167-168]. 
Лекція 30. Монтаж засобів виміру тиску 
Тема 8.3. Монтаж засобів виміру тиску [1, с. 168-171] 

 Завдання на СРС – види монтажу засобів виміру тиску [1, с. 167-168]. 
Лекція 31. Монтаж засобів вимірів витрати 
Тема 8.4. Монтаж засобів вимірів витрати [1, с. 171-174] 

 Завдання на СРС – види монтажу засобів виміру витрати [1, с. 171-174]. 
Лекція 32. Монтаж газоаналізаторів і виконавчих механізмів 
Тема 8.5. Монтаж газоаналізаторів [1, с. 175-177] 
Тема 8.6. Монтаж виконавчих механізмів [1, с. 177-179] 

 Завдання на СРС – види монтажу виконавчих механізмів [1, с. 177-179]. 
 

IV.3. Практичні роботи 
 

Нa практичних заняттях розглядаються особливості монтажу і використання 
індустріальних методів монтажу.   
РОЗДІЛ 5. Монтаж трубних проводок 

Практичне заняття 1. Вибір та застосування монтажних виробів та матеріалів. 
Практичне заняття 2. Випробування трубних проводок. 

РОЗДІЛ 6. Монтаж електричних проводок 
Практичне заняття 3. Вибір та застосування монтажних виробів та матеріалів. 
Практичне заняття 4. Випробування трубних проводок. 
Практичне заняття 5. Заземлення і занулення в електроустановках. 

РОЗДІЛ 7. Монтаж щитів і пультів 
Практичне заняття 6. Розробка монтажних схем пультів та щитів. 
Практичне заняття 7. Контрольна робота із розділів 5-7 (див. п. IV.5.). 

РОЗДІЛ 8. Монтаж відбірних пристроїв і позащитових засобів вимірювання і автоматизації 
Практичне заняття 8. Розрахунок регулюючого органа РО. 
Практичне заняття 9. Розрахункова-графічна робота (див. п. IV.4.). 
 

 
IV.4. Індивідуальні заняття 

З метою узагальнення вивченого курсу та закріплення практичних навичок у 
восьмому семестрі виконується розрахунково-графічна робота (РГР). Дві години практичних 
занять у кінці семестру заплановано на надання індивідуальних завдань студентам та 
консультацію (див. п. IV.3.). Тематика та зміст РГР представлені у додатку 1. 

 
IV.5. Контрольні роботи 

З метою закріплення матеріалу п’ятого – 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 практичні заняття (Практичне заняття 3, див. п. IV.3.). Тривалість контрольної 
роботи – 2 академічні години. Варіанти завдань МКР наведено у додатку 2. 

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, 
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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 3. 

 
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. 

 
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) 
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Додаток 1 
 

Тематика РГР 
1. АСР температури первинної пари. 
2. АСР температури вторинної пари. 
3. АСР підігрівача мережевої води. 
4. АСР деаератора підвищеного тиску (7 ата). 
5. АСР згорання палива і синхронізації роботи вентиляторів котла ТГМП. 
6. АСР розрідження в топці і синхронізації роботи димососів котла ТГМП. 
7. АСР теплового навантаження барабанного котла, що працює на спільний паропровід. 
8. АСР РОУ. 
9. АСР водоживлення і солевмісту барабанного котла. 
10. АСР шарового барабанного млина з промбункером. 
11. АСР теплового навантаження і згорання палива котла КВГМ (газ). 
12. АСР згорання палива і розрідження котла ГМ-50. 
13. АСР теплового навантаження і згорання палива котла ДКВР (мазут). 
14. АСР безперервних процесів ХВП. 
15. АСР температури прямої і зворотної мережевої води опалювальної котельної. 
16. АСР теплопункта промислового підприємства. 
17. АСР теплового режиму тунельної печі для опалення цегли. 
18. АСР співвідношення газ/повітря в зоні методичної печі з паралельною роботою 

регуляторів витрати палива і повітря. 
19. АСР тиску в колекторі газорозподільного пункту промислового підприємства. 
20. АСР витрати живильної води і палива газомазутного прямоточного котлів. 
21. АСР витрати палива барабанного газомазутного котла. 
22. АСР рівня в конденсаторі турбіни і тиску пари на ущільнення. 
23. АСР повітронагрівача доменної печі. 
24. АСР нагрівального колодця. 
25. АСР камерної печі безокислювального нагріву. 
26. АСР сталеварної печі. 
27. АСР барабанної сушилки. 
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Додаток 2 
 

Варіанти завдань МКР 

1. Нероз’ємні з’єднання трубопроводів 

2. Види температурних компенсаторів трубних проводок 

3. Правила монтажу трубних проводок 

4. Роз’ємні з’єднання трубопроводів 

5. Кріплення та прокладання трубних проводок 

6. Види випробовувань трубопроводів 

7. Середовища для випробовувань трубопроводів 

8. Типи випробовувань трубопроводів 

9. Рекомендації щодо прокладання електричних проводок у землі 

10. Рекомендації щодо прокладання електричних проводок у приміщеннях та тунелях 

11. Рекомендації щодо прокладання електричних проводок у захисних трубах та коробах 

12. Заземлення в електроустановках систем управління 

13. Занулення в електроустановках систем управління 

14. Етапи випробовування електропроводок та їх характеристика 

15. Монтаж газоаналізаторів 

16. Монтаж засобів виміру тиску 

17. Монтаж засобів виміру витрати 

18. Типові креслення 

19. Електрична комутація щитів і пультів 

20. Монтаж виконавчих механізмів 

21. Монтаж термоприймачів 

22. Трубна комутація щитів і пультів 
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Додаток 3 
 

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. 

8 2 72 27 18 – 27 1 1 залік 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) відповідь (кожного студента) на практичних заняттях (за умови, що на кожному занятті 

опитується 5 студентів при максимальній чисельності групи 30 осіб - 1
30

57


  відповідь, 

із 9 практичних занять одне відводиться на МКР, одне на РГР, залишається 7 практичних 
занять); 

2) контрольну роботу (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) одну РГР 
4) відповідь на заліку 

 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 
10 балів х 1 = 10 балів.  
Оцінюється за десятибальною системою. 

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 20. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 20 балів. 
Оцінюється за десятибальною системою. 

 
3. Розрахунково-графічна робота 

Ваговий бал – 40. Максимальна кількість балів за РГР дорівнює 40 балів. 
Оцінюються три складові РГР за десятибальною системою: 

1) коректність поданої схеми; 
2) правильність та простота виконання; 
3) оформлення РГР. 

 
Штрафні та заохочувальні бали за: 

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

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

Rc = 10 + 20 + 40 = 70 балів 
Залікова 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. 
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. 
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