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Автоматизоване 
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процесами  



Назва ни е о рган иза ци и  

вання, діагностування та експлуатації автоматич-

них та автоматизованих систем контролю і управ-

ління. 

Експлуатаційна:  

налагоджування і експлуатація програмно-

технічних комплексів АСУ; діагностика роботи  

програмно-технічних засобів АСУ та  їх модерні-

зація.  

Науково - дослідницька:  
дослідження технологічних процесів та робо-

ти обладнання  з метою їх автоматизації. 

Автоматизація проце-

сів дозволяє вирішу-

вати як соціальні, так 

і техніко-економічні 

завдання. Багаторіч-

ний досвід експлуата-

ції систем регулюван-

ня на підприємствах 

показав, що автоматизація дає можливість збіль-

шити продуктивність агрегатів в результаті стабі-

лізації режимів їх роботи; підвищити вихід готової 

продукції завдяки більш точному регулюванню 

технологічного процесу; знизити витрату сирови-

ни, матеріалів палива, енергії на одиницю продук-

ції, підвищити продуктивність праці. 

 

Напрямок підготовки  і спеціальність по-

в'язані: із застосуванням мікропроцесорної 

техніки при автоматизації обладнання підпри-

ємств; проектуванням, виготовленням та екс-

плуатацією су-

часних автома-

тичних та авто-

матизованих 

мережних сис-

тем управління 

підприємств з 

використанням 

SCADA-систем, 

Internet-технологій, GPS та GPRS-зв’язку, інфо-

рмаційних мереж Ethernet та промислових ме-

реж, польових шин, контролерів, інтелектуаль-

них датчиків і виконавчих механізмів.  

Випускники кафедри будуть володіти знання-

ми в галузі: застосування мікропроцесорної техні-

ки; проектування, створення та експлуатації  склад-

них розподілених, ієрархічних АСУ підприємств; роз-

робки програм управління обладнанням для різних 

галузей промисловості на спеціалізованих мовах та у 

сучасних системах програмування; експлуатації скла-

дних систем управління на основі SCADA-систем та 

баз даних реального 

часу. Глибокі знання 

інформаційних комп’-

ютерних технологій 

дають можливість 

отримати роботу у ін-

ших галузях: фінансо-

вій, банківській, марке-

тинговій і ін.  

Інженер за фахом 

«Автоматизовані сис-

теми управління технологічними процесами» під-

готовлений до наступних видів професійної діяль-

ності: проектно-конструкторська; організаційно-

управлінська; експлуатаційна, науково-дослідницька. 

Проектно-конструкторська: 

        розробка програмно-технічних комплексів 

автоматичних та автоматизованих систем контролю і 

управління  об'єктами різної природи, в різних галу-

зях промисловості;  

 розробка методів і засобів контролю праце-

здатності програмно-технічних засобів АСУ. 

Організаційно - управлінська:  

        планування  і організація процесу розробки 

та виробництва програмно-технічних засобів АСУ;  

 організація процесів дослідження, проекту-

Автоматизація є одним з головних напрямків 

науково-технічного прогресу і важливим засо-

бом підвищення ефективності суспільного виро-

бництва. Сучасне промислове виробництво ха-

рактеризується великими масштабами і усклад-

ненням технологічних процесів, збільшенням 

одиничної потужності окремих агрегатів і уста-

новок, застосуванням інтенсивних, високошвид-

кісних режимів, підвищенням вимог до якості 

продукції, безпеки персоналу, збереження обла-

днання і навколишнього середовища. Економіч-

не, надійне і безпечне функціонування складних 

промислових об'єктів може бути забезпечено за 

допомогою лише найдосконаліших принципів і 

технічних засобів управління. 


