
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та 

безпеки життєдіяльності 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ МАШИНИ ТА КІБЕРНЕТИЧНІ 

СИСТЕМИ У ВИРОБНИЦТВІ 

 

 

підготовки здобувачів ступеня вищої 

освіти бакалавр___ 

спеціальності ___014. Середня освіта_____________________ 

___(Трудове навчання, технології та креслення)_______ 

профілі: технічна та комп’ютерна графіка, автосправа, художня 

обробка матеріалів, декоративно-ужиткове мистецтво, 

 художнє проектування (дизайн), кулінарна справа  

 

 

 

Слов’янськ – 2016 рік 

 



 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО КАФЕДРОЮ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН, ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

УКЛАДАЧІ ПРОГРАМИ:  

кандидат технічних наук, доцент Шумілова Е.Д. 

 

Рецензенти:  

к.ф-м.н., доцент кафедри Алгебри В.Є. Величко. 

к.т.н., доцент кафедри Загальнотехнічних дисциплін, промислових 

технологій та безпеки життєдіяльності В.І. Бондаренко. 

 

 

 

 

Рекомендовано до впровадження 

науково-методичною радою 

Державного вищого навчального закладу 

"Донбаський державний педагогічний університет" 

"__17__" ___лютого__ 2016 р. 

протокол № __2__ 

 

 

 

Перший проректор ____________________________ (ПІБ) 



ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Сучасні інформаційні машини та 

кібернетичні системи у виробництві» складена відповідно до освітньої 

програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

бакалавр за спеціальністю 014. Середня освіта (Трудове навчання, 

технології та креслення). 

Актуальність вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні машини 

та кібернетичні системи у виробництві» полягає в тому, що застосування 

інформаційних машин у навчальному процесі сприяє підготовці майбутніх 

спеціалістів, які володіють різноманітними знаннями в області управління 

автоматизованим виробництвом і впровадження новітніх технологій у 

сучасному виробництві.  

Підготовлені фахівці в майбутньому зможуть технічно грамотно 

проводити трудове навчання учнів і брати участь в їх технічному вихованні. 

Отримані знання є основою творчого мислення і роботи в школі. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні 

технологічні машини і кібернетичні системи управління сучасним 

обладнанням у виробництві.  

Сучасне промислове виробництво характеризується значним 

збільшенням обсягів виробництва, високими вимогами до якості готових 

виробів, застосуванням сучасного високопродуктивного обладнання, 

інформаційних технологій в управлінні процесами і нових прогресивних 

методів виготовлення деталей. Все це дає змогу значно розширити 

можливості гнучкого виробництва, зменшити обсяг ручної праці, 

автоматизувати виробничі процеси . 

Міждисциплінарні зв’язки. Матеріал курсу базується на знаннях з 

машинознавства, радіоелектроніки, фізики, електротехніки, крім того, при 

вивченні цього курсу необхідно здійснювати між предметні зв'язки з такими 

дисциплінами циклу, як «Основи виробництва», « Інформаційні технології» 

та іншими. 



Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів:  

1. Кібернетичні системи у виробництві. Системи автоматичного 

управління і регулювання інформаційними технологічними машинами. 

2. Типи автоматичних систем програмного управління сучасним 

обладнанням. 

3. Загальносистемні елементи і пристрої автоматики. 

4. Технічні засоби гнучких автоматизованих виробництв. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні 

машини та кібернетичні системи у виробництві» є формування у 

майбутнього вчителя трудового навчання знань з питань застосування 

інформаційних технологій у виробництві, загальних наукових основ 

кібернетичних систем управління обладнанням сучасного виробництва, 

основних напрямків і тенденції розвитку та підвищення його ефективності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні 

машини та кібернетичні системи у виробництві» є вивчення структури і 

освоєння методів програмного управління інформаційними технологічними 

машинами (верстати з числовим програмним управлінням –ЧПУ; промислові 

роботи – ПР; роботизовані технологічні комплекси – РТК; автоматичні лінії і 

ін.).  

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– готовність до впровадження сучасних інформаційних машин, 

кібернетичних систем управління і підвищення продуктивності праці, 

поліпшення умов праці за рахунок застосування гнучкого виробництва 

(промислових роботів – ПР; робототехнологічних комплексів – РТК; 

верстатів з ЧПУ і ін.; 

– здатність застосовувати методи програмного управління сучасними 

інформаційними машинами у професійній діяльності. 



спеціальні: 

– готовність до впровадження знань і навичок, отриманих з вивчення 

дисципліни, при викладанні дисциплін політехнічного напрямку, під час 

організації гурткової роботи, а також в науково-дослідній роботі;  

– здатність обґрунтувати, систематизувати і методично забезпечити 

навчальний процес з використанням сучасних інформаційних машин, 

автоматизації виробництва і програмного автоматизованого управління 

сучасним обладнанням.  

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Кібернетичні системи у виробництві. Системи автоматичного 

управління і регулювання інформаційними машинами 

Вступ. Загальні відомості про кібернетичні системи і інформаційні 

машини у виробництві.  

 Мета і завдання курсу, його структура. Політехнічне значення курсу, 

взаємозв'язок з іншими дисциплінами, можливість застосування отриманих 

знань в шкільній практиці. Роль і значення інформаційних машин і 

кібернетичних систем управління у сучасних умовах розвитку виробництва. 

Інформаційні машини і автоматизація – складні детерміновані кібернетичні 

системи. Технологічний процес як об'єкт автоматичного керування. Об'єкти 

автоматичного регулювання з само порівнюванням і без нього, їх основні 

характеристики. Принципи створення систем автоматизованого управління 

об'єктами (САУ). 

Класифікація систем автоматичного управління (САУ) за їх 

функціональним призначенням і методу управління. Звичайні і адаптивні 

САУ. Звичайні САУ – розімкнуті з жорсткою програмою, розімкнуті САУ з 

діянням за збуренням; замкнуті САУ з управлінням за відхиленням, 

комбіновані САУ. Зворотній зв'язок в автоматичних системах управління.  



Функціональні, принципіальні структурні схеми систем автоматики. 

Типові ланки лінійних систем автоматичного регулювання. Напрямки 

розвитку автоматизації виробничих процесів. 

Література: основна [1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16], додаткова [1, 2, 5]. 

 

Змістовий модуль 2. 

Типи автоматичних систем програмного управління сучасним 

обладнанням 

Циклові системи автоматичного керування (розімкнуті САУ). Основи 

синтезу циклових систем. Принципи роботи обладнання з цикловим 

програмним управлінням. Пристрої програмного циклового управління зі 

статичним введенням програм (командоапарати), програмні контролери. 

Пристрої керування на основі мікро-ЕОМ мікропроцесорів. 

Види програмного управління верстатами. Поняття про системи 

числового програмного керування (ЧПК). Складання та запис програм. 

Пограмоносії та прилади зчитування. 

Позиційне і контурне управління системами ЧПК. Класифікація систем 

ЧПК. Системи з числовим програмним керуванням (ЧПК) – розімкнуті та 

замкнуті. Склад та функціональні схеми ЧПК. 

Адаптивний та інтелектуальний типи програмного керування сучасним 

обладнанням. Області застосування і приклади автоматизованих систем з 

кожним типом програмного керування. 

Література: базова [5, 6, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23], додаткова [1, 2, 4, 5]. 

 

Змістовий модуль 3. 

Загальносистемні елементи і пристрої автоматики 

 Первинні вимірювальні перетворювачі (датчики). 

Загальні вимоги до датчиків, їх характеристики. Параметричні та 

генераторні датчики. Датчики переміщень, контролю та регулювання 

температури (термометри, термопари, біметалеві та дилатометричні 

перетворювачі). Електричні датчики (контактні, реостатні, тензометричні, 



ємкісні, індуктивні, фотоелектричні, сельсинний зв’язок). Принципи їх 

роботи, основні характеристики та області застосування. 

 Проміжні перетворювачі. Підсилювачі, пристрої, які задають сигнал, 

та виконавчі пристрої в системах технології автоматизації. 

Підсилювачі в системах автоматизації, їх призначення, класифікація та 

область використання. Електронні, напівпровідникові, магнітні підсилювачі, 

принцип їх дії та основні характеристики.  

Пристрої, які задають сигнал, їх призначення, їх класифікація, принцип 

дії та структура побудови. Електромагнітні реле постійного та змінного 

струму , їх конструктивні особливості, характеристики та області 

використання.  

Виконавчі пристрої в системах автоматизації. Пневматичні, гідравлічні 

серводвигуни, електродвигуни змінного струму в якості виконавчих 

пристроїв в системах автоматизованого програмного управління. 

Література: базова [ 3, 8, 9, 11, 16, 17, 21, 24], додаткова [1, 2, 5]. 

 

Змістовий модуль 4. 

Технічні засоби гнучких автоматизованих виробництв 

 Промислові роботи (ПР). 

ПР – класифікація, склад та структура. Причини, які обумовлюють їх 

використання у виробництві. Основні технічні характеристики, 

конструктивні особливості ПР. Пристрої задавання і стабілізації швидкості 

переміщення маніпулятора ПР. Затискуючи пристрої ПР, класифікація, 

принцип дії. Приводи ПР. Мікропроцесорний цикловий пристрій управління 

(МЦПУ) роботою промислового робота (на базі ВІС К–580). Програмування 

промислових роботів з цикловим управлінням. Автоматичні засоби, які 

забезпечують програмне керування промисловими роботами (ПР). 

Інформаційні системи промислових роботів. Датчики зовнішньої інформації 

(ПР). 

Гнучке автоматизоване виробництво.  



Гнучкі виробничі системи ( ГПС) та їх ланцюги (гнучкі модулі, 

системи ЧПК, роботизовано-технологічні комплекси та інше). Призначення 

ГПС, ії структура та склад. Поняття гнучкості виробничої системи. 

Переналагоджуване і інтегроване гнучке виробництво. Переваги і недоліки 

гнучкого виробництва. Системи автоматизованого функціонування і області 

впровадження ГПС. Роботизовано-технологічні комплекси (РТК) – склад, 

області застосування. Види планувань обладнання. Вимоги до обладнання 

РТК. Системи автоматизованого управління РТК( промисловим роботом і 

основним обладнанням). Принципи узгодження програмного управління 

роботою промислового робота і сучасним обладнанням, яке є складовою 

частиною РТК.  

Література: загальна [7, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 25], додаткова [1,2,3,4,5]. 
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