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Представлено результати розроблення на базі стандарту бакалаврського рівня 
вищої освіти за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
фахової частини освітньої програми та навчального плану. Запропоновані дисципліни, які 
формують фахові компетентності стандарту, їх обсяг та приблизне розміщення по 
семестрах і роках навчання.  
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Представлены результаты разработки на базе стандарта бакалаврского уровня 
высшего образования по специальности «Автоматизация и компьютерно-интегрированные 
технологии» специализированной части образовательной программы и учебного плана. 
Предложенные дисциплины, которые формируют профессиональные компетентности 
стандарта, их объем и приблизительное размещения по семестрам и годам обучения. 
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The results of the development the specialized part of the educational program and 
curriculum based on the bachelor level of higher education standard by the specialty "Automation 
and computer-integrated technologies" are presented. The academic disciplines that form the 
professional competence according to standard are proposed, and their scope and approximate 
placement by semesters and years are shown. 
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ВСТУП 
Затвердження, хоча і з певним запізненням, Стандарту вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня а спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» [1] впорядкувало компетентності, якими має володіти 
підготовлений фахівець освітнього ступеня «бакалавр», чітко визначило результати, 
які мають бути одержані в процесі його навчання. В той же час, сучасна редакція 
стандартів вищої освіти не передбачає наявності переліку дисциплін, які мають бут 
внесені до освітніх програм, і, відповідно, навчальних планів. Щодо обсягу 
підготовки, Стандарт передбачає лише загальний обсяг у 240 кредитів та встановлює, 
що не менше ніж 50% (120 кредитів) повинно бути спрямоване на одержання 
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених стандартом. Метою 
даної статті є презентація результатів по розробленню тієї частини освітніх програм 
та навчальних планів, що спрямована на одержання спеціальних (фахових) 
компетентностей. Освітня програма та навчальний план підготовки базуються на 
досвіді, отриманим авторами в планування навчального процесу, викладеним в 
роботах [2, 3]. 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
Всього Стандарт вищої освіти передбачає одержання фахівцями 

бакалаврського рівня одинадцяти фахових компетентностей – від К11 до К21 згідно 
нумерації самого стандарту. Розглянемо кожну з цих компетентностей окремо та 
визначимо назви та обсяг дисциплін, які, на нашу думку, забезпечує їх формування. 

К 11. Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, необхідному для 
використання математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації. 

Дисципліни: «Вища математика», обсяг 18 кредитів, «Спеціальні розділи 
математики», обсяг 8 кредитів. Вивчення вищої математики, очевидно, розпочнеться 
з першого навчального семестру і має тривати, на нашу думку, протягом трьох 
семестрів. Оскільки викладання цієї дисципліни часто проводиться в потоках, який 
поєднує студентів різних спеціальностей, протягом четвертого та п’ятого семестру 
дочитуються окремі спеціальні розділи, які спрямовані на вирішення фахових задач. 

К 12.Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і 
мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях. 

Дисципліни: «Фізика», обсяг 10 кредитів, «Електротехніка», обсяг 4 кредити, 
«Комп’ютерна електроніка», обсяг 8 кредитів. Аналогічно до вищої математики, 
вивчення фізики розпочнеться з першого навчального семестру, але триває, на нашу 
думку, протягом двох семестрів. У третьому навчальному семестрі викладається 
електротехніка, у четвертому та п’ятому семестрі викладається, відповідно, 
електроніка та мікропроцесорна техніка.  

К 13. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про 
процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного 
керування для дослідження, аналізу і синтезу систем автоматичного керування. 

Дисципліни: ця компетентність має забезпечуватися дисциплінами, близькими 
до галузевого спрямування освітньої програми. Для нашої спеціалізації [3] це будуть 
дисципліни «Хімія», обсягом 6 кредитів, яка викладається протягом двох семестрів 
першого курсу, «Загальна хімічна технологія», обсягом 6 кредитів, яка викладається в 
третьому навчальному семестрі, «Типові технологічні об’єкти», обсягом 9 кредитів, 
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яка викладається протягом двох семестрів третього курсу та «Сталі виробництва і 
технології», обсягом 5 кредитів яка викладається в останньому семестрі підготовки. 
Окремо слід відзначити дисципліну «Теорія автоматичного керування», яка є 
невід’ємною складовою підготовки фахівців за спеціальністю. Хоча вона і 
відноситься формально до даної компетентності, проте вона приймає участь у 
формуванні переважної більшості фахових спеціалізованих компетентностей. 

К 14. Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного 
моделювання, ідентифікації та числових методів для розроблення математичних 
моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх 
функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

Дисципліни: «Обчислювальна математика», обсягом 7 кредитів, «Комп’ютерне 
моделювання систем і процесів», обсягом 8 кредитів, «Основи системного аналізу», 
обсягом 4 кредити, а також дисципліна з моделювання галузевих об’єктів обсягом 8 
кредитів. Дисципліну з обчислювальної математики доцільно буде розмістити після 
вивчення вищої математики, паралельно зі спеціальними розділами. Про особливості 
її викладання модна прочитати в [4]. Дисципліни, які забезпечують  знання та уміння 
з математичного моделювання слід розмістити після вивчення дисциплін які 
формують компетентність про процеси, які протікають в об’єктах автоматизації 
(К13). Оптимальним розміщенням дисципліни з системного аналізу, на нашу думку, є 
шостий навчальний семестр. 

К 15. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі 
розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних 
характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; 
налагоджувати технічні засобів автоматизації та системи керування. 

Дисципліни: «Метрологія», обсягом 3 кредити, «Технологічні вимірювання і 
прилади», обсягом 5 кредитів, «Автоматизація технологічних процесів», перший 
модуль обсягом 6 кредитів. Дисципліну з метрології варто розмістити одразу після 
завершення вивчення студентами фізики, тобто в третьому семестрі. Образу за нею, в 
четвертому, доцільно розмістити дисципліну з технологічних вимірювань. В той же 
час, дисципліну з автоматизації процесів у галузі варто відсунути на четвертий курс 
підготовки після формування у студентів принаймні частини фахових 
компетентностей. 

К 16. Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні 
технології в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема 
проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування, для 
формування баз даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 
людино-машинного інтерфейсу. 

Дисципліни: «Програмування спеціалізованих задач», обсяг 4 кредити, 
«Технології розроблення програмного забезпечення», другий модуль обсягом 7 
кредитів. Ці дисципліни викладаються в логічній послідовності з дисциплінами, які 
формують компетентність з інформаційних технологій та програмування (К19) та 
мають передувати дисциплінам, які формують компетентності з програмування 
автоматизованих систем керування (К17). 

К 17. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та вміти розробляти 
прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі 
локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та 
програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. 
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Дисципліни: «Програмне забезпечення автоматизованих систем керування», 
обсяг 5 кредитів, «Стратегії автоматизованого керування», обсягом 5 кредитів. 
Вивчення цих дисциплін базується на результатах вивчення дисциплін, пов’язаних з 
розробленням програмного забезпечення (компетентність К19), а також технічними 
засобами автоматизації (компетентність К19). Оптимальне розміщення у навчальному 
плані – сьомий та восьмий семестри. 

К 18. Здатність проектувати системи автоматизації з врахуванням вимог 
відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів. 

Дисципліни: «Комп’ютерна графіка», обсягом 4 кредити, «Автоматизація 
технологічних процесів», один модель обсягом 4 кредити. Вивчення комп’ютерної 
графіки доцільно організувати на першому курсі, одразу після вивчення базової 
інженерної графіки, оскільки результати її вивчення будуть корисними не лише для 
формування даної компетентності. Кредитний модуль, пов'язаний з проектуванням 
систем автоматизації та нормативною документацією, навпаки, слід розмістити перед 
завершенням підготови. 

К 19. Здатність вільно користуватися сучасними комп’ютерними та 
інформаційними технологіями, програмувати та використовувати прикладні і 
спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач 
автоматизації. 

Дисципліни: «Вступ до інформаційних технологій», обсяг 3 кредити, 
«Програмування», обсяг 10 кредитів, «Технології розроблення програмного 
забезпечення», перший модуль обсягом 5 кредитів, «Спеціалізоване програмне 
забезпечення», обсяг 2 кредити. Вивчення цих дисциплін та їхніх семестрових 
модулів рівномірно розміщується в навчальному плані з першого по шостий 
семестри. Вивчення дисциплін, які формують знання і уміння з програмування 
повинно передувати дисциплінам, які формують компетентність К17. Вивчення 
спеціалізованого програмного забезпечення можна включити як окремий модуль в 
іншу дисципліну. 

К 20. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 
вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 
технічних рішень. 

Дисципліни: «Психологія», обсягом 2 кредити, «Промислова екологія», 
обсягом 2 кредити, «Охорона праці та цивільний захист», обсягом 4 кредити. 
Вивчення цих дисциплін доцільно розмістити на третьому курсі підготовки, 
дисципліну з охорони праці – на четвертому курсі. На цей час студенті уже мають 
усвідомлювати технічні аспекти фахової діяльності. 

К 21. Здатність врахування комерційного та економічного контексту при 
проектуванні систем автоматизації. 

Дисципліни: «Економіка та організація виробництва», обсяг 4 кредити, 
оптимальним буде розміщення цієї дисципліни напередодні дипломного 
проектування, у сьомому семестрі. 
 

ВИСНОВКИ 
Запропоновані навчальні дисципліни, їх обсяг та описана схема розміщення 

вказаних дисциплін по навчальним семестрах, на нашу думку, є оптимальною та 
забезпечить формування фахових компетентностей бакалаврів спеціальності 151 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з повному обсязі. Описаний у 
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цій публікації досвід буде корисним методистам навчальних підрозділів які беруть 
участь у підготовці фахівців за зазначеною спеціальністю. 
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В статье представлен алгоритм формирования задачи, математическое 
описание и алгоритм решения модели гидравлической сети для производств 
химической промышленности. На основании теории графов была построена 
концепция модели системы аппараты-трубопроводы в виде вершин, узлов и ребер 
графа. Используя элементы линейной алгебры и численных методов, удалось 
получить численное решение математического описания модели гидравлической 
сети. 

Ключевые слова: гидравлическая сеть, теория графов, математическое 
моделирование, численные методы, линейная алгебра 
 

The article presents the algorithm for the formation of the problem, the mathematical 
description and the algorithm for solving the model of the hydraulic network for the 
production of the chemical industry. On the basis of graph theory, the concept of a model of 
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