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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Мікропроцесорні та програмні 

засоби автоматизації» є вивчення найбільш розповсюджених мікропроцесорних 

засобів автоматизації, програмних продуктів, методів програмної реалізації 

алгоритмів керування, навчання методам рішення практичних задач автоматизації 

на базі промислових контролерів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Мікропроцесорні та програмні 

засоби автоматизації» є:  

 вивчення апаратної та програмної платформи промислових контролерів; 

 вивчення мов та середовищ програмування контролерів за стандартом IEC61131; 

 засвоєння методів технічного та програмного синтезу САК на основі промислових 

контролерів і сучасних SCADA систем. 

Згідно з вимогами програми студенти повинні: 

знати: 

 способи побудови систем керування на базі сучасних промислових контролерів; 

 мови програмування промислових контролерів за стандартом IEC61131; 

 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. 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Мікропроцесорні та програмні 

засоби автоматизації» здобувач вищої освіти може отримати наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті вищої 

освіти зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 

в освітньо-професійній програмі «комп’ютерні системи та програмна інженерія в 

автоматизації» підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології»: 

 Загальні компетентності 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

К04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

К05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

К14. Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного 

моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних 

моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/151-avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-integrovani-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/151-avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-integrovani-tekhnologii-bakalavr.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151b-kspia2018.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151b-kspia2018.pdf
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функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій 

К15. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі 

розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних 

умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування 

К16. Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні 

технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, 

проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для 

формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 

людино-машинного інтерфейсу. 

К17. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та вміти розробляти 

прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі 

локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та 

програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів 

К19. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та 

використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища 

для вирішення задач автоматизації 

Програмні результати навчання 

ПР10. Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне 

програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних 

засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих 

логічних матриць і сигнальних процесорів 

ПР12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне 

забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, 

зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування 

базами даних, методів комп’ютерної графіки  

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – теорія автоматичного керування, технічні засоби автоматизації, 

електроніка та мікропроцесорна техніка, послідовні – переддипломна практика, формує 

базу знань для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра. 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
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 

2. Зміст дисципліни 

2.1.  Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Створення проектів автоматизації на базі контролерів Fastwel в 

середовищі CoDeSys. 

№ 

теми 
Зміст теми Годин 
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1.  Мікропроцесорні контролери та їх компоненти. 1 

2.  Розподілені системи збору даних та керування на базі модульного ПЛК  

FASTWEL I/O. 
1 

3.  Мови програмування контролерів за стандартом IEC 1131-3. 1 

4.  Система програмування контролерів CoDeSys. Призначення, 

структура, основні можливості. 
1 

5.  Програмне конфігурування контролерів у системі CoDeSys. 2 

6. Основи програмування контролерів мовами ST та CFC у системі CoDeSys. 2 

7. Реалізація алгоритмів регулювання мовами ST та CFC у системі 

CoDeSys. 
2 

8. Реалізація алгоритмів логіко-програмного керування мовами ST та CFC у пакеті 

CoDeSys. 
2 

Змістовний модуль 2: Створення проектів автоматизації на базі контролерів Simatic в 

середовищі TIA Portal 

№ 

теми 
Зміст теми Годин 

1. Огляд технічних засобів автоматизації і промислового програмного 

забезпечення фірми Siemens. 
1 

2. Склад сімействS7-300, S7-1200, S7-1500 і їх технічні можливості для створення 

систем керування. 
1 

3. Створення технічної структури системи керування та організація мережевих 

зв’язків в середовищі TIA Portal. 
2 

4. Основи програмування в середовищі TIA Portal. 2 

5. Приклади створення типових програмних рішень в задачах автоматизації 

технологічних процесів. 
2 

6. Реалізація ПІД-регуляторів в контролерах SIMATIC. Приклад створення САР. 2 

7. Системи людино-машинного інтерфейсу. 2 

2.2. Перелік лабораторних робіт 

№ 

Лаб. раб. Назва лабораторної роботи 
Годин 

1.1 Розробка технічної структури мікропроцесорного ядра системи 

автоматичного управління ділянкою технологічного процесу. 

2 

1.2 Вивчення основ конфігурації і програмування мікропроцесорних 

контролерів в середовищі CodeSys 2.3. 

2 

1.3 Програмування алгоритмів регулювання в середовищі CodeSys 2.3. 4 

1.4 Програмування алгоритмів логічного керування в середовищі 

CodeSys 2.3 

2 

2.1 Реалізація системи логічного керування електроприводом 2 

2.2 Створення і використання функціональних блоків   4 

2.3 Створення і використання лицьових панелей  2 

2.4 Використання програми PID Compact та функціональних блоків 

бібліотеки LSim для реалізації САР  

2 

2.5 Використання функціональних блоків бібліотеки SOL для типового 

обладнання систем керування. 

2 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва індивідуального завдання 

Об’єм   

у год 
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1 "Програмування алгоритмів автоматичного керування 

ділянкою технологічного процесу в пакеті CodeSys". 

30 

                              

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.  «Створення проектів автоматизації на базі контролерів Fastwel в 

середовищі CoDeSys» 

Робота на лекціях 

Виконання лабораторних робіт   6 10 4 24 40 4 24 40 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
- - – – – - - - 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 4 4 8 4 4 8 

Контрольна робота  №1  14 22 1 14 22 1 14 22 

Проміжна сума 42 70 42 70 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

 

18 30 1 18 30 1 18 30 

Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 
0 10 0 10 0 10 

Оцінка за змістовий 

модуль 1  
- - - 60 100 - 60 100 

Змістовий модуль 2. «Створення проектів автоматизації на базі контролерів Simatic в 

середовищі TIA Portal» 

Робота на лекціях 

Виконання лабораторних робіт   4 6 5 20 30 5 20 30 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції  
– – – – – – – – 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 6 6 12 6 6 12 

Контрольна робота  №2 7 13 1 7 13 1 7 13 

Виконання  індивідуальних 

завдань 
12 20 1 12 20 1 12 20 

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 
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