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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- 5.5, годин - 165 

Аудиторні заняття, 

годин: 
Всього лекції лабораторні 

денна 56 28 28 

заочна - - - 

Самостійна робота, 

годин: 
Денна -109 Заочна - - 

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 

Комп’ютерно-інтегровані технології є основною базою щодо технічної та програмної 

реалізації сучасних систем автоматизованого керування бізнес-процесами. Цей курс 

присвячений вивченню характеристик та отриманню практичних навичок роботи з 

промисловими контролерами і мережами та їх програмним забезпеченням, отриманню 

практичних навичок програмування у сучасних SCADA системах, вивченню відкритих 

технологій програмної інтеграції з базами даних в ОС Windows та отримання практичних 

навичок їх використання при програмуванні систем керування. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи комп'ютерно-інтегрованого 

керування бізнес-процесами" є формуванні у студентів основ культури професійно-

орієнтованого мислення, формування знань і вмінь з програмного та технічного синтезу 

комп’ютерно-інтегрованих систем автоматичного керування бізнес-процесами. 

 В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати : 

- структуру сучасних комп’ютерно-інтегрованих систем керування; 

- загальні характеристики промислових мереж; 

- характеристики мереж PROFIBUS і ModBus; 

- загальні характеристики контролерів Siemens Simatic S7 та їх програмного забезпечення; 

- стандартні мови та принципи програмування контролерів у середовищі  

Step 7. 

- загальні характеристики програмного забезпечення засобів людино-машинного 

інтерфейсу; 
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- характеристики та принципи програмування у SCADA системі WinСCflexible; 

- відкриті технології програмної інтеграції в ОС Windows; 

- основи технології OPC; 

- стандартні програмні технології доступу до баз даних; 

вміти : 

- розробляти програмне забезпечення для контролерів фірми Siemens; 

- конфігурувати та налаштовувати промислову мережу ProfiBus; 

- розробляти проекти у SCADA системі WinСCflexible; 

- розробляти програмне забезпечення за допомогою технології COM/DCOM; 

- розробляти програмне забезпечення обміну даними з сучасними системами керування 

баз даних за допомогою стандартних технологій  ODBC, OLEDB та ADO.; 

- використовувати OPC сервери для обміну даними між контролерами та SCADA 

системами ; 

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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