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І. Загальні відомості 

Дисципліна відноситься до циклу загально-професійної підготовки та базується на знаннях 

уміннях та навичках, одержаних студентами при вивченні дисциплін вища математика, 

фізика, електротехніка і електроніка, теплотехніка, інформатика, обчислювальна техніка і 

програмування, метрологія і стандартизація та автоматизація виробничих процесів. І є однією 

із завершальних дисциплін у циклі підготовки спеціаліста з ливарного виробництва. 

Накопиченню знання та уміння сприяє також самостійна підготовка студентів до лабораторних 

занять, яка несе у собі: 

- вивчення теорії поставленого завдання; 

- знайомство   з   методикою   виконання   лабораторної роботи; 

- методику розраховувань параметрів систем автоматики. 

 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Форма 

навчання 
Семестр 

Всього 

кредитів/годин 

Розподіл годин за видами занять Семестрова 

атестація лекції лабораторні СРС 

Денна 9 2/72 18 16 38 Іспит 

 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Студенти повинні уміти провести техніко -економічні аналізи технологічних операцій та 

технологічного процесу виготовлення виливків у цілому і робити відповідні висновки: 

визначити економічно доцільний рівень автоматизації дільниць ливарного цеху; призначити 

організаційні і технологічні заходи з підготовки виробництва для впровадження автоматизованих 

систем; вибрати з існуючих варіантів систем найбільш ефективні для даних умов ливарного цеху; 

запропонувати конструкційне рішення нестандартного устаткування; настроїти стандартні засоби 

окремих видів автоматики і визначити їх функціональні параметри відповідно до ОПП: 

- виходячи з діагностики існуючого на підприємстві ливарного виробництва та вимог до 

показників якості литих деталей обґрунтувати потребу в розбудові чи реконструкції цеху, 

дільниці, тощо (ПФ.Д 1.02 ПП.Р 1.02.04); 

- за допомогою існуючих методик, відомих аналітичних залежностей та довідкової 

інформації, виходячи з конкретних умов власного виробництва та з урахуванням прогнозних 

потреб зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва за 

запропонованою технологією (ПФ.Д 1.03 ЗП.О 1.03.02); 

- використовуючи відомості про сутність, переваги, недоліки  і область застосування 

ливарних технологій,  базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його 

необхідні параметри, що забезпечать  одержання виливків відповідної якості (ПФ.Д 1.04  ПП.О 

1.04.04); 

- використовуючи каталоги ливарного обладнання, спираючись на алгоритми і вимоги 

технологічних процесів, запропонувати засоби їх механізації (ПФ.Д 1.06 ПР.О 1.06.03); 

- виходячи з вимог підвищення техніко-економічних показників виробництва, 

використовуючи каталоги серійної продукції приладобудування,  запропонувати засоби та 

системи автоматичного контролю і управління технологічними процесами (ПФ.Д 1.06 ПР.О 

1.06.04); 

- використовуючи програму і технічну документацію оцінити забезпеченість дільниці 

(цеху, підприємства) необхідними  матеріалами, основним і допоміжним устаткуванням стосовно 

до заданого процесу виробництва литва (ПФ.Д 2.01 ПП.Н 2.01.01); 

- використовуючи діючу технологічну інструкцію, за допомогою необхідних приладів 

забезпечити поточний контроль основних параметрів виробництва (ПФ.Д 2.02 ПР.О 2.02.01); 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1 Загальна характеристика проблем автоматизації ливарного виробництва 



 

Розділ 2 Автоматизація процесів виготовлення формувальних сумішей 

Розділ 3 Автоматизація процесів виготовлення форм і стрижнів 

Розділ 4 Автоматизація процесів плавлення ливарних сплавів 

Розділ 5  Автоматизація процесів заливальних дільниць 

Розділ 6 Робототехнічні системи 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні 

розроблено конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в кожну 

академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-графік 

виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

1. Авдокушин В.П. Автоматизация литейных процессов. Учебное пособие – Киев.: КПИ, 1982-

108 с. 

2. Авдокушин В.П. Автоматизация плавки литейных сплавов и заливки форм. Учебное пособие - 

Киев: КПИ, 1983 - 60 с. 

3. Дембовский В.В. Автоматизация литейных процессов. Справочник - Л.: Машиностроение. 

Ленингр. отд-ние, 1989 - 264 с. 

4. Немировский Р.Г. Автоматические линии литейного производства. Учебное пособие для вузов 

- Киев - Донецк: Вища школа. Головное изд-во,1981 - 208 с. 

5. Новиков В.П. Автоматизация литейного производства. Ч1. Управление литейными процессами. –

М.: МГИУ, 2006. 292 с. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульні контрольні 

роботи,що передбачені графіком самостійної роьоти. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до Положення про систему підсумкового 

контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після 

кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. Рейтинг по дисципліні 

розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, нарахованих студенту за 

роботу в семестрі прі виконанні контрольних заходів. Виконанні та захисту практичних робіт, 

вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних балів, а також балів набраних 

на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


