
Бестіарій автоматизації 
Автоматчик – це світогляд 

 

Життя ускладнюється. Життя плине швидше. 

Людям все важче встигати за ним, керувати ним. 

Треба їм допомогти. 

Спеціаліст з Автоматизації та Комп’ютерно-інтегрованих технологій - це: 

- досвідчений аналітик, що розуміє технологічні процеси, визначає причини й передбачає 

наслідки – технічний пророк;  

- висококваліфікований програміст, який знає сучасні технології програмування і не пасує 

перед дійсно «реальним часом»  

- системний інтегратор  - класний інженер, що втілює в життя неймовірні способи 

автоматичного керування виробництвом 

- вільний каменяр сучасного світу – потрібний всюди, корисний всюди,  бажаний всюди. 

Це представник справжньої еліти нації – за правом власних досягнень, а не за правом 

народження. 

 

Програміст контролерів  
 

Об’єктно-орієнтоване програмування – приїхав на об’єкт, 

зорієнтувався та почав програмувати 

 

Реалізує алгоритми керування, закони регулювання, системи 

захисту, сигналізації та контролю в середині промислових 

контролерів. Контролер - це спеціалізований комп'ютер, який не 

вміє розкладати пасьянс, але може рулити зграєю механізмів і 

навіть цілими виробничими цехами. Програміст знає поширені 

банальні мови програмування і спеціалізовані технологічні мови, 

вміє передавати дані куди треба і блокувати їх потрапляння куди 

не треба. У спокійні часи сидить в офісі і кодить, під час 

пусконаладки може звалити на об'єкт і вже там доводити свої 

програми до досконалості. Часто стикається з технологами та 

проектувальниками, заколуповує їх питаннями про особливості 

роботи об'єкта. Знає ТАУ, вміє на пальцях пояснити 

налагоджувальнику, як треба налаштовувати його реалізацію ПІД-

регулятора. Якщо треба, то пояснить, що таке сам ПІД-регулятор. 

 

 

 

 



Програміст верхнього рівня  
 

Інтелектуальна система прийняття рішень ніколи не буде 

певна у своїй правоті  

 

 

Вміє зібрати всю потрібну інформацію із 

засобів автоматизації і заставити їх 

танцювати під свою дудку. Розуміється 

на промислових та звичних протоколах 

передачі даних, знає принципи 

програмування всього, що 

програмується. Має художній смак, бо 

доводиться малювати картинки-

мнемосхеми для операторів. Знає, що 

насправді тренд - це не останній писк 

моди, а графік зміни в часі 

технологічних параметрів. Дружить з 

програмістом контролерів. 

Недолюблює службу експлуатації, бо вони весь час просять "намалювати цю зелену лампочку 

червоним кольором". Знається на промислових системах розробки та виконання SCADA-систем, 

мріє навчити свою систему порулити цілим технологічним відділенням виробництва (MES) і 

обмінюватися інфою з рівнем керування підприємством (ERP). 

 

Програміст IT  
 

Програміст – професійний конвертор галюцінацій замовника 

в жорстку формальну систему 

 

Непересічний громадянин, що знає 

мови програмування та вміє 

перекласти гуманітарні розмови 

замовника на чітку логіку машин. 

Лається словами паттерн, фреймворк, 

монади, джаваскріпт. Якщо дружить з 

програмістами контролерів та 

верхнього рівня, то може створити 

бомбєзну систему керування з усіма 

плюшками сучасних інформаційних 

технологій. Така система може навіть 

у twitter чірікати про свій стан. 

Знається на базах даних, IDE, хмарних та веб-технологіях. Має поверхневі знання про системи 

реального часу, тому від ПІД-регулятора шарахається, як від ладану. 

 

 



Системний інтегратор  
Складна непрацездатна система керування напевне  

утворилася із покращення простої та працюючої  

 

Дивне створіння з розвиненим мозком та 

мегатонами досвіду. Мировий суддя, психолог та 

дипломат у світі автоматизації, що може подружити 

весь зоопарк, який розвівся на об'єкті за час його 

існування. Знає інформаційні технології, розуміється 

на технологіях автоматизації. Якщо довго працює у 

певній галузі, то своїм досвідом може забодати 

технолога і переконати замовника, що краще знає, 

що тому потрібно. Часто дійсно так і є. 

 

 

Проектувальник  
Головне правило проектувальника:  

якщо є два способи, простий та складний, то обирай складний, так як він 

простіше за простий спосіб, який теж складний, але до того ж і кривий 

 

 

Придумує структуру системи керування, 

обирає прилади та матеріали, робить креслення 

схем, описує алгоритми і зв'язки між окремими 

елементами системи. Його зброя - комп'ютерні 

CAD-системи, каталоги приладів і обладнання, 

знання стандартів, власна голова. Результат роботи 

- креслення та вказівки, по яких можна створити 

систему автоматичного керування. Його ідеї 

втілюють у металі та кремнії інші спеціалісти, тому 

ставиться до роботи дуже відповідально. Знає 

двісті способів обійти взаємовиключні стандарти, 

щоб жодного не порушити. Фраза «згідно ДСТУ» для нього – як відпущення гріхів папою 

Римським. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технічний директор 
- Це система керування, вона візьме на себе половину вашої роботи. 

- Чудово, поставте тут дві! 

 

Коли автоматчик стає поважним 

спеціалістом, має симпатичний пузик і 

вже не хоче лазити весь день по 

холодним підвалам, то може наглядати за 

роботою інших. Не дає підлеглим та 

підрядникам халтурити, бо знає їхню 

роботу не гірше за них. Його задача - 

керувати, направляти, розпізнати, 

розкусити і недопустити. Якщо треба - 

ткнути носом підрядника у ТЗ або 

креслення робочої документації. На 

правах хазяїна об'єкта може сам 

розробляти ТЗ для інших, бо має стратегічні плани розвитку підконтрольного хазяйства. Всюди 

пхає носа, всім роздає прискорення з потрібним вектором. Має імунітет щодо прокльонів, бо 

навіть нечиста сила на нього вже махнула рукою - занадто часто викликають, набридло з пекла 

підійматись. 

Монтажник  
Прилад не повинен працювати в принципі, прилад повинен 

працювати в корпусі! 

 

Збирає з живого обладнання те, що придумав 

проектувальник. Він встановлює прилади на потрібні 

місця, сполучає їх кабелями, під’єднує імпульсні трубки, 

складає щити керування та силові шафи. Він вміє 

працювати руками, але і про голову не забуває. Добре 

розуміється в читанні схем і креслень, вміє фігурно 

матюкатися на проектувальника, але якщо потоваришує з 

ним, то отримує бонус до ефективності праці і зменшує 

строки монтажу.  

 

Sales-менеджер 
Замовник не повинен знати, що він невіглас 

 

Продати-продати-продати!!! Розбирається в 

обладнанні, яке продає, і обладнанні 

конкурентів. Знає переваги і недоліки, мовчить 

про недоліки свого, нетолерантний до переваг 

конкурентів. Досконало володіє компетенцією 

продати до якогось приладу ще два мішки 

монтажних кріплень і три конектори про всяк 

випадок. Вміє читати думки, тому може 

перекласти слова замовника про "ну, мені тут 

треба така штука, щоб усьо!" на зрозуміле 



"система автоматичного керування з потрібним набором входів/виходів, гарячим резервом, 

інтерфейсом Industrial Ethernet, часом реакції 20мс, працездатна в розширеному температурному 

діапазоні". Йому відомі значення всіх цих слів. Полюбляє вермішель та лапшу, може фігурно 

викладати її на доступних вухах, за що нелюбий інженерами. Їм цю лапшу доводиться втілювати в 

життя. 

Технолог  
Кесарю кесареве, слюсарю - слюсареве 

Відає технологічним процесом. Як 

правило має профільну освіту або 

спеціалізацію, що весь час підкреслює. 

Насправді з автоматчиків виростають 

технологи, що краще відчувають процес 

- їм доводиться відгрібати з усіх сторін 

за всі косяки, тому досвід накопичується 

дуже оперативно. Знають не тільки, 

чому зараз булькає, а й чим міряється, 

як булькає і що з цим робитиме система. 

Грамотно складає ТЗ для програмістів та 

проектувальників. У термінальній стадії бардаку на підприємстві - розказує начальнику відділу, що 

ж саме вони випускають, якої якості і чому саме так. 

 

 

Наладчик 
Істина народжується в ПНРах* 

 

Adeptus Mechanicus - техножрець, що 

розуміє обладнання на інтуїтивному рівні. 

Володіє закляттями "Ану бігом працюй, щоб 

тебе так-разтак!" та "Якого дідька ви тут 

наробили, кливолапі обіззяни?!", після 

використання яких об'єкт чарівним способом 

може запуститися. Навіть якщо з позиції 

теорії, практики та здорового глузду воно не 

може запрацювати в принципі. Зневажає 

аналітичні методи конструювання 

регуляторів та налаштування ПІД-алгоритмів. 

Робить це на око. Часто робить краще за 

прогнозовані прогнози. Живе уособлення нечіткої логіки керування. 

*ПНР – пуско-налагоджувальні роботи 

 

 

 

 



Вчений-дослідник  
Є багато правил, як створити класну систему керування. 

Але немає правила, як вибрати це правило 

 

Розуміє глибинні причини фізичних явищ, 

що покладені у фундамент функціонування 

світу. Може пояснити будь-яку єрунду з 

теоретичного боку, хоча викрутку тримає 

непевно і може впустити собі на ногу. 

Зайнятий створенням нових способів 

керування, підвищенням ефективності 

роботи об'єкта за рахунок пошуку 

оптимальних режимів. Прагне врахувати все 

і всюди. Закон керування з описом менш ніж 

на три сторінки А4 дрібним шрифтом вважає 

недостойним уваги. За це до нього 

насторожено відносяться програмісти та 

практикуючі інженери - їм його вигадки 

потім реалізовувати. Еліта автоматизації і водночас - найнепомітніший з її когорти. Сірий кардинал 

технічного прогресу людства. 

 

Викладач автоматизації  
Якщо не можеш сказати коротко та ясно, скажи довго та 

ясно 

 

Аспірант, що перейшов на новий рівень розвитку і 

не встиг вчасно мутувати або у вченого-дослідника 

або у системного інтегратора. Працює з людьми, 

тому інколи їх ненавидить. Знає всі дисципліни 

університетського курсу як мінімум на одну лекцію 

далі, ніж зараз читає студентам. Марно 

намагається донести до студентів, що знання 

статевим шляхом не передаються. Час від часу 

підвищує свою кваліфікацію з-під палки, якщо 

скаже начальство, або за власним бажанням, коли 

відчуває потребу в оновленні своїх курсів. 

Вважається, що живиться теплою кров'ю студентів і збирається на шабаші двічі на рік. Шабаші 

називає сесією. Має суперсилу "незалік" та "перездача", яка телепортує студента у просторі та часі. 

Гордий своєю причетністю до майбутнього розквіту країни за рахунок доброї підготовки 

підопічних. Залежно від зовнішніх обставин може виконувати роботу інших спеціалізацій, але 

завжди повертається в стіни університету. Мабуть, медом намазано. 

 

 

 

 

 



Служба експлуатації  
Кожен алгоритм, як воїн, повинен знати свій маневр 

 

Міньйони, що підтримують життя величезного 

металево-бетонного створіння, де весь час щось 

булькає, парує, переміщується і норовить вийти з-

під контролю. Його задача - консервація того, що є, 

у найкращому стані. Через це упирається рогом 

будь-якій модернізації, ініціатива якої йде не 

безпосередньо від нього. Досконало знає свій 

об'єкт. І заплющеними очима знайде місце, де 

треба встромити перемичку, а де гупнути 

прорезиненим черевиком, щоб зміна 

пропрацювала без несподіванок. На всіх пришлих 

інженерів та комерсантів дивиться зверхньо. Як цар 

у своєму царстві. В принципі, має право. 

 


