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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання 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.  

Основними завданнями вивчення дисципліни "Сучасні методи комп'ютерного 

імітаційного і напівнатурного моделювання систем керування" 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. 

Згідно з вимогами  програми докторанти повинні: 

знати : 

сутність модельно-орієнтованого проектування систем автоматичного 
керування; 

методи побудови комп’ютерних імітаційних моделей систем керування у 

сучасних програмних середовищах; 
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. 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Сучасні методи комп'ютерного 

імітаційного і напівнатурного моделювання систем керування» здобувач вищої 
освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати 
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навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 151 Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології та в освітньо-професійній програмі доктора 
філософії підготовки докторів філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології». 

 Загальні компетентності 
ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК03. Знання та глибоке розуміння предметної області, розуміння професійної 

та наукової діяльності. 
Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у сфері автоматизації та комп'ютерно-
інтегрованих технологій та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть 

бути опубліковані у провідних наукових виданнях з автоматизації, комп'ютерних 

технологій, приладобудування та суміжних галузей. 

СК03. Здатність застосовувати сучасні методи дослідження, синтезу, 
проектування систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій, їх 

програмних та апаратних компонентів, спеціалізоване програмне забезпечення у 

науковій та навчальній діяльності. 

СК04. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 
інноваційні проекти в сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій 

та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, проявляти лідерство під час їх 

реалізації 
СК05. Здатність створювати новітні системи автоматизації, комп'ютерно-

інтегровані технології, розробляти їх технічне, інформаційне, математичне, 

програмне та організаційне забезпечення із застосуванням сучасних інформаційних 

та мережевих технологій, мікропроцесорних засобів, мехатронних компонентів, 
спеціалізованого програмного забезпечення. 

Програмні результати навчання (ПРН) 
РН03. Розробляти  та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні 

моделі об'єктів і процесів автоматизації, ефективно використовувати їх для 

отримання нових знань та/або створення інноваційних розробок у сфері 

автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та дотичних 
міждисциплінарних напрямах. 

РН07. Уміти застосовувати сучасні інформаційні та мережеві технології, 

мікропроцесорні засоби, мехатронні компоненти, спеціалізоване програмне 
забезпечення, для створення новітніх систем автоматизації, комп'ютерно-

інтегрованих технологій, їх технічного, інформаційного, математичного, 

програмного та організаційного забезпечення. 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – діалектика розвитку систем керування: функціонально-

структурний підхід; технологічні процеси (за темою дисертації) як об'єкти 
керування; організація і методи досліджень об'єктів і систем керування в 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti
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виробничих умовах;  послідовні – ефективне керування об'єктами в умовах 

невизначеності їх властивостей; штучні нейронні мережі в керуванні складними 
технологічними процесами; логіко-динамічне керування технологічними процесами. 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
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 

2. Зміст дисципліни 

2.1.   Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Сучасні методи та програмне забезпечення комп'ютерного 

імітаційного моделювання систем керування. 

№ 

теми 
Зміст теми Годин 

1.  Модельно-орієнтоване проектування систем автоматичного керування 2 

2.  Реалізація імітаційних моделей систем керування у сучасних програмних 

середовищах 
2 

3.  Цифрова реалізація алгоритмів керування. 2 

4.  Конвертація цифрових алгоритмів керування у програмний код стандартних 

мов програмування промислових контролерів за допомогою відповідних пакетів 

програм. 

4 

Змістовний модуль 2: Сучасні методи, програмне та технічне забезпечення напівнатурного 

моделювання систем керування.    

№ 

теми 
Зміст теми Годин 

1. Сучасні методи побудови програмно-технічних комплексів для напівнатурного 

моделювання систем керування, вибір технічних та програмних засобів. 
2 

2. Пакети програм які забезпечують використання імітаційних моделей для 

проведення напівнатурного моделювання систем керування. 
2 

3. Приклад організації та проведення напівнатурного моделювання систем 

керування. 
2 

2.2. Перелік лабораторних робіт 

№ 

Лаб.раб. Назва лабораторної роботи 
Годин 

1.1 Реалізація та дослідження комп’ютерних імітаційних моделей об’єктів 

керування у сучасних програмних середовищах. 

2 

1.2 Реалізація та дослідження комп’ютерних імітаційних моделей систем 

керування у сучасних програмних середовищах 

2 

1.3 Цифрова реалізація алгоритмів керування в імітаційних моделях систем 

керування. 

2 

1.4 Конвертація цифрових алгоритмів керування у програмний код 

стандартних мов програмування промислових контролерів. 

2 

1.5 Конвертація цифрових алгоритмів керування у програмний код контролерів 

вбудованих систем керування. 

2 

2.1 Вивчення програмних інструментальних засобів тестування роботи 

алгоритмів керування у реальному часі 

2 
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2.2 Вивчення програмних інструментальних засобів тестування роботи 

алгоритмів керування у реальному часі з використанням OPC серверів. 

2 

2.3 Організація і проведення напівнатурних експериментів з використанням 

спеціальних стендів 

2 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва індивідуального завдання 

Об’єм   

у год 

1 Курсова робота. 

Синтез напівнатурної моделі САК обраним технологічним 

процесом (ТП). 

Зміст роботи (можливе корегування, що відображає 

особливості теми дисертації): 

Розділ 1. Розробка імітаційної моделі САК ТП. 

1.1. Комплекс математичних моделей технологічного 

процесу як об’єкту керування (ОК). 

1.2. Розробка та тестування комп’ютерної імітаційної 

моделі ОК. 

1.3. Розробка та дослідження імітаційної моделі САК ТП. 

Розділ 2. Технічний синтез напівнатурної моделі САК ТП 

2.1. Розробка технічної структури програмно-технічного 

комплексу для напівнатурного моделювання САК. 

2.2. Обґрунтування та вибір технічних засобів для реалізації 

напівнатурної моделі САК. 

Розділ 3. Програмний синтез напівнатурної моделі САК ТП.  

3.1. Конфігурування та налаштування імітаційної моделі ОК 

для напівнатурного моделювання. 

3.2. Конвертація розроблених алгоритмів керування у 

програмний код стандартних мов програмування мікропроцесорних 

контролерів. 

3.3. Розробка програмного забезпечення керуючого 

мікропроцесорного контролера. 

40 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. «Сучасні методи та програмне забезпечення комп'ютерного 

імітаційного моделювання систем керування.» 

Робота на лекціях 

Виконання лабораторних робіт   6 10 5 30 50 3 18 30 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
13 22 – – – 1 13 22 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 5 5 10 3 4 8 
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Контрольна робота  №1  6 10 1 6 10 1 6 10 

Проміжна сума 41 70 41 70 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 19 30 1 19 30 1 19 30 

Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 
0 10 0 10 0 10 

Оцінка за змістовий 

модуль 1  
- - - 60 100 - 60 100 

Змістовий модуль 2. «Сучасні методи, програмне та технічне забезпечення напівнатурного 

моделювання систем керування» 

Робота на лекціях 

Виконання лабораторних робіт  6 10 3 18 30 1 6 10 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції  
14 24 – – – 1 14 24 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 3 3 6 1 1 2 

Контрольна робота  №2 6 10 1 6 10 1 6 10 

Виконання  індивідуальних 

завдань 
18 29 1 18 29 1 18 29 

Проміжна сума 45 75 45 75 

Модульний контроль 

у поточному семестрі 
15 25 1 15 25 1 15 25 

Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 
0 10 0 10 0 10 

Оцінка за змістовий  

модуль 2 
60 100 60 100 

Оцінка за заліковий кредит 1             60 ... 100                 60 ... 100 

4. Інформаційні ресурси 

1. Черных, И. (2003). SIMULINK: среда создания инженерных приложений. 

Москва: Диалог-МИФИ, стр.1-496. 
2. Дьяконов, В. и Круглов, В. (2002). Анализ, идентификация и моделирование 

систем. Санкт-Петербург: ПИТЕР, стр.1-444. 

3. Мюллер, Ю., Хунгер, В. и Пфайфер, Б. (2002). Регулирование на основе 

SIMATIC. Практическое пособие по основе SIMATIC и SIMATIC PCS7. Берлин: 
Карлсруэ, стр.1-974. 

4. Simulink Design Optimization. (2015). [ebook] Natick, Massachusetts, стр.1-

686. Available at: https://www.mathworks.com/help/sldo/ [Accessed 3 Feb. 2018]. 
5. Дьяконов, В. (2008). Simulink 5/6/7: Самоучитель. Москва: ДМК-Пресс, 

стр.1-784. 

6. Бесекерский, В. (1976). Цифровые автоматические системы. Москва: Наука, 

стр.1-576. 
7. Изерман, Р. (1984). Цифровые системы управления. Москва: Мир, стр.1-541. 

8. SIMATIC HMI. WinCC flexible 2005. Руководство пользователя 6AV6691-

1AB01-0AB0. Редакция 06. - Siemens AG, 2005. – 394 c. (Кафедра АВП) 

9. Проспекти, каталоги та руководства користувача для програмного 
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забезпечення фірм Siemens, S-Smart Software Solutions GmbH та інших у вигляді 

печатних видань, на дискових носіях та на Web-сайтах. 

10. Інтернет- інформація про пакет Simulink PLC Coder: 

https://www.mathworks.com/products/sl-plc-coder.html. 

11. Інтернет- інформація про пакет OPC Toolbox:  
https://www.mathworks.com/products/opc.html  

12. Інтернет- інформація про пакет Simulink Desktop Real-Time:  

https://www.mathworks.com/products/simulink-desktop-real-time.html 

13. Інтернет- інформація про програмне забезпечення фірми Siemens  

https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=ru-RU 

14. Бібліотечні та патентні фонди ОНАХТ. 

https://www.mathworks.com/products/sl-plc-coder.html
https://www.mathworks.com/products/opc.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-desktop-real-time.html
https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=ru-RU
https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=ru-RU
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