
 1 

 



 2 

 



 3 

1 Опис навчальної дисципліни 

 

Технічні засоби автоматизації 
 

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування» 

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп ютерно-

інтегровані технології» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Мова навчання Українська 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Нормативна  

Загальна кількість годин  180 

Кількість кредитів ECTS  6 

Кількість змістових модулів 4 

Форма контролю Залік 2 семестр, 

Екзамен 3семестр 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 1,2  

Семестр 2,3  

Лекційні заняття 54  

Семінарські, практичні заняття 20  

Лабораторні заняття 26  

Самостійна робота 78  

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних  

самостійної роботи студента − 

2 семестр – 2 год. 

3 семестр – 2 год 

 

 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, що передують 

вивченню дисципліни  

Дисципліни, в яких використовуються 

матеріали дисципліни  

Теорія автоматичного керування Проектування систем автоматики 

Моделювання і оптимізація систем 

керування 

Автоматизація технологічних процесів 

та виробництв 
Метрологія, технологічні 

вимірювання і прилади 
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Структура навчальної дисципліни 

Змістові модулі і теми 

Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

  
л
ек

ц
ії

 

се
м

/п
р
ак

 

л
аб

о
р

 

са
м

 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Мета і задачі курсу. Класифікація ТЗА. 6 2   4 
Тема 2. Основні положення, визначення перетворювачів 

фізичних величин 
10 4  2 4 

Тема 3. Перетворювачі механічних величин в електричні 6 2   4 
Тема 4. Конструкції потенціометричних перетворювачів. 8 2  2 4 
Тема 5. Рівняння статичної характеристики ПП. 8 2 2  4 
Тема 6. Розрахунок лінійних потенціометричних 

перетворювачів (ЛПП). 
12 4 2 4 2 

Тема 7. Функціональні потенціометричні перетворювачі 

(ФПП). 
8 2 2  4 

Разом за змістовим модулем 1 58 18 6 8 26 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Тензоперетворювачі (ТП). 8 2  2 4 
Тема 2. Розрахунок тензоперетворювачів. 10 4 2 2 2 
Тема 3. Перетворювачі контактного опору. 8 2 2  4 
Тема 4. Ємнісні перетворювачі (ЄП) 8 2 2  4 
Тема 5. Індуктивні перетворювачі (Ш). 6 2   4 

Разом за змістовим модулем 2 40 12 6 4 18 

Змістовий модуль 3 
Тема 1. Трансформаторні перетворювачі (ТрП). 8 2  2 4 
Тема 2. П’єзоелектричні перетворювачі 8 4  2 2 
Тема 3. Індукційні, електродинамічні перетворювачі 8 2  2 4 
Тема 4. Мікромашини (ММ). 10 4 2 2 2 
Тема 5. Асинхронні мікромашини в якості мікродвигунів 6 2 2  2 

Разом за змістовим модулем 3 40 14 4 8 14 

Змістовий модуль 4 
Тема 1. Двофазний асинхронний двигун. 8 2 2  4 
Тема 2. Обертові трансформатори(ОТ). Призначення, 

конструкція, принцип дії. 
12 4 2 2 4 

Тема 3. Сельсини (С). 8 2  2 4 
 Тема 4. Синхронні мікромашини (СМ) 8 2  2 4 
Тема 5. Мікромашини постійного струму (МПС) 6 2   4 

Разом за змістовим модулем 4 42 12 4 6 20 

Усього годин 180 56 20 26 78 
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Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми Год. 

1 2 3 

1 Вивчення характеристик вимірювальних приладів,  

Перетворювачі фізичних величин . 

2 

2 Дослдження характеристик лінійного потенціометричного 

перетворювача (ЛПП) 
2 

3 Дослідження характеристик диференціального 

трансформаторного вимірювального перетворювача. 
4 

4 Дослідження характеристик механотронного 

перетворювача. 
2 

5 Дослідження характеристик п’єзоелектричного 

перетворювача. 
4 

6 Дослідження характеристик синусно-косинусного 

обертового трансформаторного (СКОТ) перетворювача 
4 

7 Дослідження характеристик лінійного обертового 

трансформаторного (ЛОТ) перетворювача 
4 

8 Дослідження характеристик функціонального 

потенціометричного перетворювача 

4 

Всього 26 

 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: 

вивчати принцип дії, особливості конструкції, переваги та недоліки, 

розташування на об’єкті вимірювання, особливості основних типів 

перетворювачів фізичних величин. 

Основні завдання вивчення дисципліни. Згідно з вимогами освітньо- 

професійної програми, студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

- викладати основні відомості, необхідні для теоретичного і практичного 

вивчення перетворювачів фізичних величин, виконуючих функціональні 

перетворення у процесі передачі інформації про фізичний параметр, який 

контролюється або корегується, по вимірювальному ланцюгу різноманітних 

засобів вимірювання (тиску, витрати, швидкості та інших); 

- викладати основні відомості, необхідні для придбання уміння та навиків 

розрахунку, проектування та використання типових перетворювачів фізичних 

величин; 
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розкривати професійну, методичну спрямованість дисципліни ТЗА, її 

зв’язок з іншими дисциплінами спеціальності. 

 

3. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Здобувач вищої освіти повинен розуміти суть процесів, що відбуваються в 

об’єктах автоматизації (за галузями діяльності) та вміти проводити аналіз  

об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем 

керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей та знати 

принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір 

на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати 

навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування. 

 

Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 

Здатність виконувати аналіз об’єктів  автоматизації на основі знань про 

процеси, що в них відбуваються  та застосовувати  методи теорії автоматичного 

керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.   

Здатність обгрунтовувати  вибір технічних засобів автоматизації  на основі 

розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення  і  технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних 

умов;  налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування. 

 

4. Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів 

перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Технічні засоби 

автоматизації». При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх 

виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів: 

 диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання; 

 викладати матеріал логічно й послідовно; 

 користуватися правовою літературою. 

 

 
Поточний контроль Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

R НР 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи R ДР 

 

Рейтинг 

штрафний 

R ШТР 

 

Підсумкова 

атестація 

(екзамен) 

Загальна 

кількість 

балів 
Змістовий 

модуль 1-2 

Змістовий 

модуль 3-4 

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

 

Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання у 

Ніжинському агротехнічному коледжі» навчальний матеріал дисципліни 

«Технічні засоби автоматизації» поділено на 3 змістові модулі, обсягом 2 кредитів 

ЕСТS кожний.  

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи. Кожний змістовий 
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модуль теж оцінюється за 100 бальною шкалою.  

На рейтинг з навчальної роботи за рішенням циклової комісії може 

впливати рейтинг з додаткової роботи - до 10 балів і  рейтинг штрафний  

(з від’ємним знаком) - до 5 балів.  

Рейтинг студента з навчальної роботи R НР визначається за формулою 
              

                                         0,9 · ( R
(1)

ОМ · 2 + R
(2)

ОМ ·1,5) 

RНР = ---------------------------------------------- + RДР - RШТР,            

                                                             3,5 

 

 

                    0,7 · ( R
(1)

ОМ ·1,5 + R
(2)

ОМ ·1,5 + R
(3)

ОМ ·1,5+ R
(4)

ОМ ·1,5) 

RНР = ----------------------------------------------------------------------------- + RДР - RШТР,            

                                                             6 

 

де R
(1)

ОМ, R
(2)

ОМ, R
(3)

ОМ, R
(4)

ОМ − рейтингові оцінки відповідно 1-го,2-го, 3-го, 4-го 

змістового модулів за 100-бальною шкалою; 

     1,5 − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для 

кожного змістового модуля; 

     6 − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для 

дисципліни; 

     RДР, RШТР − відповідно рейтинг з додаткової роботи і рейтинг штрафний. 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 

рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але 

сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. Він 

визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал 

змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи. 

Студенти, які набрали з навчальної роботи 60 і більше балів, можуть не 

складати екзамен, а отримати екзаменаційну оцінку “Автоматично”, відповідно 

до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку та оцінку ЕСТS. У 

такому випадку рейтинг студента з дисципліни RДИС дорівнює його рейтингу з 

навчальної роботи 

                                                      RДИС = RНР. 

Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращати оцінку з 

дисципліни, він має пройти семестрову атестацію – скласти екзамен. Останню в 

обов’язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали 

менше, ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 

балів з кожного змістового модуля, а загалом − не менше, ніж 42 бали з 

навчальної роботи.  

Рейтинг студента з атестації RАТ визначається за 100-бальною шкалою. Якщо 

на екзамені з дисципліни студент набрав менше 60 балів, то вони йому не 

зараховуються − не додаються до набраних балів з навчальної роботи, і за 

студентом зберігається рейтинг (оцінка), визначений за наведеною вище 

формулою.  
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В іншому випадку рейтинг студента з дисципліни RДИС обчислюється за 

формулою 

                                       RДИС = RНР + 0,3 · RАТ.                                                                   

 
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 

Національна оцінка записується у залікову книжку студента, а оцінка ЕСТS - 

журнал рейтингової оцінки знань студента. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

на етапах проміжного та підсумкового контролю з дисципліни  

“ Технічні засоби автоматизації ” 

 

Проміжний контроль знань студентів здійснюється регулярно на лекційних 

і практичних заняттях шляхом їх опитування з пройденого матеріалу. 

Підсумковий контроль знань здійснюється на екзамені.  

Оцінка "Відмінно" виставляється студенту, який протягом семестру 

систематично працював, на екзамені показав різнобічні та глибокі знання 

програмного матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, що передбачені 

програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, відчуває 

взаємозв'язок окремих розділів дисципліни, їх значення для майбутньої професії, 

виявив творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного 

матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань. 

Оцінка "Добре" виставляється студенту, який виявив повне знання 

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 

завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав 

стійкий характер знань з дисципліни і здатний до їх самостійного поповнення та 

поновлення у ході подальшого навчання та професійної діяльності. 

Оцінка "Задовільно" виставляється студенту, який виявив знання 

основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з 

виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки у 

відповіді на екзамені та при виконання екзаменаційних завдань, але володіє 

необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом науково-педагогічного 

працівника. 

Оцінка "Незадовільно" виставляється студенту, який не виявив достатніх 

знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги 

науково-педагогічного працівника використати знання при подальшому навчанні, 

не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи. 

 

5. Засоби оцінювання та діагностування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

дисципліни «Технічні засоби автоматизації» є залік та іспит, реферати, 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень, презентації та виступи 

на наукових заходах, завдання на реальних об’єктах. 

 

6. Методами демонстрування результатів навчання можуть бути: 

1. Плакати, довідники, мультимедійні презентації. 

2. Лабораторні стенди. 
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