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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - варіативна  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на четвертому курсі у першому семестрі  

Кількість кредитів ECTS- 4.5, годин - 135 

Аудиторні заняття, 

годин: 
Всього лекції лабораторні 

денна 50 24 26 

заочна 22 12 10 

Самостійна робота, 

годин: 
Денна -85 Заочна - 113 

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 

Мікропроцесорні контролери є основним засобом технічної реалізації сучасних 

розподілених систем автоматичного керування. Цей курс присвячений вивченню апаратної та 

програмної платформи промислових контролерів, мов та середовищ програмування контролерів 

за стандартом IEC61131-3, отриманню практичних навичок технічного та програмного синтезу 

сучасних систем автоматичного керування на базі промислових мереж контролерів і  SCADA 

систем. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення найбільш розповсюджених 

мікропроцесорних засобів автоматизації, програмних продуктів, методів програмної реалізації 

алгоритмів керування, навчання методам рішення практичних задач автоматизації на базі 

промислових контролерів. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

 способи побудови систем керування на базі сучасних промислових контролерів; 

 мови програмування промислових контролерів за стандартом IEC61131; 
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 принципи програмування алгоритмів керування в сучасних середовищах програмування 

промислових контролерів; 

вміти: 

 програмувати промислові контролери з використанням мов за стандартом IEC61131; 

 реалізовувати на промислових контролерах алгоритми вводу/виводу, регулювання, логічних 

операцій і будувати системи керування на базі цих алгоритмів; 

 розробляти технічну структуру мікропроцесорного ядра системи керування та здійснювати 

вибір доцільних технічних засобів автоматизації для заданої ділянки технологічного 

процесу. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною  

5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: вхідний, поточний, підсумковий – іспит. 

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». 

Викладач  ________________ М.Т. Степанов  
    підпис 

Завідувач кафедри ________________ В.А. Хобін  
    підпис 
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