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Мова викладання українська або англійська
Що буде вивчатися (предмет 
вивчення) 

Комплексна автоматизація виробництва є одним з основних 
напрямків технічної політики промисловості. Це дозволяє 
прискорити темпи підвищення продуктивності, покращення 
якості продукції і підвищення конкурентоздатності, скороченні 
створення нових виробів. Одним із шляхів скорочення строків 
проведення і підвищення якості технологічної підготовки 
виробництва є автоматизація технологічного проектування. В 
сучасних умовах автоматизація технологічного проектування 
відбувається за рахунок використання систем автоматизованого 
проектування  при проектування технологічних процесів, 
технологічного оснащення та вирішення інших технологічних 
задач із використанням ЕОМ 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Набуття студентами знань і навичок технологічної підготовки 
виробництва авіаційної техніки з використанням 
автоматизованих систем проектування  

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студент вивчатиме: 
- загальні принципи і задачі автоматизації виробничих 
процесів; 
- функції основних елементів автоматичних пристроїв, їх 
устрій і принципи роботи; 
- призначення, устрій та принципи роботи типових елементів і 
систем автоматичних пристроїв; 
- сучасні технічні рішення і засоби автоматизації та механізації 
типових технологічних процесів виробництва авіаційної техніки; 
- основні правила і поняття автоматизованого проектування 
технологічних процесів; 
- принципи прийняття рішень при технологічному проектування 
з використанням САПР. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Після успішного вивчення дисципліни здобувачі набувають 
компетентності: 
- здатність проводити оцінку результатів технологічного 
проектування та аналіз виробу з позиції проектування і 
технології; 
- здатність використовувати засоби автоматизації і 
комп’ютеризації для розробки технологічних процесів; 
- здатність визначати методи автоматизації і механізації 
технологічних процесів; 
- здатність самостійно проектувати технологічні процеси з 
використанням автоматизованих систем проектування.



Навчальна логістика Зміст дисципліни: 
Загальні питання і теоретичні основи автоматизації і механізації 
виробничих процесів. Основні положення і передумови 
автоматизації і механізації виробничих процесів. Елементи теорії 
автоматизації виробничих процесів. Системи автоматизованих 
пристроїв. Характеристика і основні напрямки автоматизації і 
механізації технологічних процесів механічної обробки. Методи 
проектування технологічних процесів. Системи 
автоматизованого проектування технологічних процесів. 
Моделювання технологічних процесів.  
Види занять: лекції, лабораторні, самостійна робота 
Методи навчання: 
1. Словесні, наочні, практичні. 
2. Продуктивні, пояснювально-ілюстративні, пошукові, 
дослідницькі, проблемні і інші. 
3. Індуктивні і. 
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання у сфері загальних технічних відомостей з фізики, 
комп’ютерне моделювання, авіаційного матеріалознавства, 
теоретичної механіки, конструкція літальних апаратів. 
Дисципліна в своєму вивченні пов’язана з такими дисципліни як: 
конструкція та міцність літальних апаратів; втома, корозія та 
руйнування авіаційних конструкцій; основи технологій 
виробництва авіаційної техніки та інші 

Пореквізити Застосування отриманих знань дозволить проводити оцінку 
механізації і автоматизації технологічних процесів, прогнозувати 
використання автоматизованих пристроїв при виробництві 
автоматизоване проектування технологічних процесів 
виробництва. 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду НТБ 
НАУ 

1. Духота О.І. Автоматизація і механізація технологічних процесів 
ремонту авіаційної техніки: навч. Посібник. Автори О.І. Духота, В.Д. 
Хижко, В.І. Маленко, Г.А. Волосович.  – К.: НАУ, 2008. – 104с. 

2. Соколов В. П., Цырков А. В. Математическое, методическое и 
организационное обеспечение технологической подготовки 
производства // Информационные технологии в наукоемком 
машиностроении: Компьютерное обеспечение индустриального 
бизнеса. — К.: Техніка, 2001. — С. 475—501. 

3. Автоматизовані системи технологічної підготовки розши рених 
виробництв. Методи побудови та управління: Монографія. — К.: 
Книжкове вид-во НАУ, 2005. — 280 с. 

4. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated 
Manufacturing (4th Edition)/ Mikell P. Groover, – Global Edition, 2015, – 
816 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pdfkul.com/pdf-
download-automation-production-systems-and-computer-
_59bb0e5c1723dde1a9ebc760.html 

5. Компьютерно-интегрированные производства и CALS-
технологии в машиностроении: Учеб. пособие / Т. А. Альперович, В. 
В. Баранов, А. Н. Давыдов и др.; Под ред. Б. И. Черпакова. — М.: ГУП 
«ВИМИ»,1999. — 512 с. 
Репозитарій НАУ: 
http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.phpЧитальний зал 
забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. 
Електронний репозітарій наукової бібліотеки Національного 
авіаційного університету: http://er.nau.edu.ua. 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та лабораторного навчання з 
комп’ютерною технікою, мультимедійне обладнання (Ангар, 
«Навчальний центр авіаційно-технічна база» АКФ НАУ).
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Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс. Оригінальність дисципліни забезпечується її 
спрямованістю і відповідністю цілям та завданням сучасної 
авіаційної промисловості

Лінк на дисципліну Методичні матеріали до дисципліни знаходяться у розробці 
 


