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Мета курсу — є  формування у здобувачів вищої освіти  знань щодо контролю 
та керування фармацевтичними виробничими процесами, вміння  читати та 
розробляти схеми контролю та управління технологічними процесами. 
Дисципліна дає студентам основи знань з автоматизації хіміко-технологічних 
процесів в цілому та автоматизації фармацевтичного виробництва; дає 
можливість ознайомитись з автоматичним та автоматизованим способами 
управління технологічними процесами; вчить розробляти та читати схеми 
автоматизованого управління хіміко-фармацевтичним виробництвом; дає 
основи теорії автоматичного управління, принципи побудови схем 
автоматизації виробничих процесів, принципи дії та сфери використання 
найбільш розповсюджених у фармацевтичному секторі технічних засобів 
контролю та керування. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як вища математика і 
статистика,біологічна фізика з фізичними методами аналізу,промислова 
технологія лікарських засобів,охорона праці та охорона праці в галузі . 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати у професійній діяльності 
знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій 
належних фармацевтичних практик; здатність здійснювати діяльність з 
розробки і оформлення документації щодо чіткої визначеності технологічних 
процесів виготовлення та виробництва лікарських засобів відповідно до правил 
належних практик; проектування промислового виробництва фармацевтичних 
препаратів; здатність брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір технологічного процесу із 
обґрунтовуванням технологічного процесу та вибором відповідного обладнання 
згідно з вимогами Належної виробничої практики (GMP). 
Програмні результати навчання: 
знати: призначення систем контролю та управління фармацевтичним 
виробництвом; принципи побудови систем автоматизованого контролю та 
керування; методи вимірювання технологічних параметрів хіміко-
фармацевтичних виробництв; призначення, принцип дії та сфери використання 
найбільш розповсюджених у фармацевтичному виробництві засобів та систем 
контролю і керування; основи метрологічного забезпечення систем 
автоматизації. 
уміти:  аналізувати властивості технологічних виробництв як об’єктів 
керування; формулювати вимоги до локальних систем автоматизації; 



проектувати функціональні схеми автоматизації та уміти їх читати; виконувати 
розрахунки елементів автоматизації; формулювати вимоги до повірки засобів 
автоматизації. 
 володіти: навичками автоматизації хіміко-технологічних процесів в цілому та 
автоматизації фармацевтичного виробництва, зокрема: розробляти та читати 
схеми автоматизованого управління хіміко-фармацевтичним виробництвом, в 
тому числі з використанням програмованих логічних контролерів; засвоїти 
основні методи  та засоби вимірювання технологічних параметрів; знати 
принципи вибору точок автоматичного контролю, каналів автоматичного 
регулювання, параметрів сигналізації; принципи дії, методів програмування та 
сфери використання програмованих  логічних контролерів в управлінні 
фармацевтичним виробництвом, формулювати вимоги до локальних систем 
автоматизації; проектувати функціональні схеми автоматизації та уміти їх 
читати; виконувати розрахунки елементів автоматизації; формулювати вимоги 
до повірки засобів автоматизації. 
Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ. 
Загальні відомості про керування технологічними процесами. Методи та засоби 
вимірювання температури, тиску, рівня, витрат, якісного та кількісного складу 
речовин. 
ОСНОВИ ТЕОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Класифікація автоматичних систем регулювання. 
Основні принципи побудови систем автоматичного контролю та регулювання. 
Об’єкти регулювання та їх основні властивості, умовні позначення приладів та 
засобів автоматизації в схемах, функціональні схеми автоматизації, принципи 
побудови АСК ТП. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


