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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова   Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у другому семестрі  

Кількість кредитів ECTS- 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, 

годин: 
Всього лекції лабораторні 

денна 30 16 14 

заочна 14 8 6 

Самостійна робота, 

годин: 
Денна -60 Заочна - 76 

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 
Модельно-орієнтоване проектування є сучасним і ефективним методом розробки 

інтелектуальних алгоритмів автоматичного керування. Розробка і тестування алгоритмів 

виконується з застосуванням новітніх комп’ютерно-інтегрованих технології вивченню яких і 

присвячений цей курс. Основними завданнями курсу є: усвідомлення і розуміння сутності 

модельно-орієнтованого проектування систем автоматичного керування; набуття знань і 

навичок в побудові комп’ютерних імітаційних моделей систем керування з використанням 

сучасних програмних засобів; отримання навичок цифрової реалізації алгоритмів керування з 

подальшою конвертацією їх пакетом у середовища програмування промислових контролерів; 

набуття знань и практичних навичок побудови напівнатурних моделей систем керування з 

використанням сучасних пакетів програм та промислових контролерів. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні методи комп'ютерного імітаційного і 

напівнатурного моделювання систем керування” є набуття здобувачами ступеня доктора 

філософії необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок імітаційного та 

напівнатурного моделювання систем керування з використанням сучасних технічних та 

програмних засобів. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати : 

сутність модельно-орієнтованого проектування систем автоматичного керування; 

методи побудови комп’ютерних імітаційних моделей систем керування у сучасних 

програмних середовищах; 
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принципи цифрової реалізації алгоритмів керування при імітаційному моделюванні та їх 

подальшої конвертації у середовища програмування промислових контролерів; 

методи побудови напівнатурних моделей систем керування з використанням сучасних 

контролерів та пакетів програм. 

вміти : 

використовувати одержані знання на різних етапах навчання та при виконанні 

дисертаційної роботи; 

розробляти комп’ютерні імітаційні моделі систем керування у сучасних програмних 

середовищах; 

виконувати цифрову реалізацію алгоритмів керування при їх імітаційному моделюванні; 

проводити конвертацію цифрових алгоритмів керування у програмний код стандартних 

мов програмування промислових контролерів за допомогою відповідних пакетів програм; 

проводити напівнатурне моделювання систем керування з використанням сучасних 

пакетів програм та промислових контролерів. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною  

5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: вхідний, поточний, підсумковий – курсова робота. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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