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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання 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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Основи комп'ютерно-

інтегрованого керування бізнес-процесами" є : 

вивчення характеристик та отримання практичних навичок роботи з 

промисловими контролерами і мережами та їх програмним забезпеченням; 

вивчення характеристик та отримання практичних навичок програмування у 

сучасних SCADA системах; 

вивчення відкритих технологій програмної інтеграції в ОС Windows та 

отримання практичних навичок їх використання при програмуванні систем 

керування; 

Згідно з вимогами програми 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; 

- 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 ; 
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1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи комп’ютерно-

інтегрованого керування бізнес-процесами» 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 компетенції 

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 

Фахові компетенції 

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 

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 (ПРН) 

ПР09. Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для 

формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 

людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані 

технології 

ПР010. 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, 

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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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, системи керування базами даних/ інформаційні 

технології та керування базами даних, «комп’ютерні мережі / інтернет-технології,  

послідовні – переддипломна практика, формує базу знань для виконання дипломного 

проектування 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS- 5.5, годин - 165 

Аудиторні заняття, годин: Всього лекції лабораторні 

денна 56 28 28 

заочна - - - 

Самостійна робота, годин: Денна -109 Заочна - - 

2. Зміст дисципліни 

2.1.   Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Промислові контролери і мережі, засоби людино-машинного інтерфейсу та 

їх програмне забезпечення. 

№ 

теми 
Зміст теми Годин 

1.  Мікропроцесорні контролери фірми Siemens сімейства S7-300 та їх компоненти. 2 

2.  Основи програмування контролерів сімейства S7-300 у середовищі Step 7. 2 

3.  Реалізація алгоритмів регулювання і логічного керування у середовищі Step 7. 2 

4.  Загальна характеристика промислових мереж. Мережі PROFIBUS, PROFINET 

та MODBUS. 
2 

5.  Технічні та програмні засоби людино-машинного інтерфейсу. SCADA система 

WinСCflexible. 
2 

6. Основні вбудовані редактори SCADA системи WinСCflexible та їх можливості. 2 

7. Приклад розробки графічного інтерфейсу автоматизованого робочого місця 

(АРМ) оператора системи автоматичного керування (САК) ділянкою 

технологічного процесу у SCADA системі WinСCflexible. 

4 

Змістовний модуль 2: Відкриті технології програмної інтеграції в операційній системі Windows. 

№ 

теми 
Зміст теми Годин 

1. Технології СОМ/DCOM. 2 

2. Системні функції і скрипти у SCADA системі WinСCflexible. 2 

3. Технологія ОРС. 2 

4. Стандартні технології доступу до баз даних (ODBC, OLE DB, ADO). 2 

5. Приклади створення проекту у SCADA системі WinСCflexible з доступом до баз 

даних Access та MySQL. 
4 

2.2. Перелік лабораторних робіт 

№ 

Лаб.раб. Назва лабораторної роботи 
Годин 

1.1 Основи програмування контролерів сімейства S7-300 у 

середовищі Step 7. 

2 
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1.2 Реалізація алгоритмів регулювання у середовищі Step7. 4 

1.3 Програмування мережевої взаємодії контролерів фірми Siemens на основі 

протоколу Profibus. 

2 

1.4 Програмування мережевої взаємодії контролерів фірми Siemens на основі 

протоколу Modbus. 

2 

1.5 Комунікаційні функції у SCADA системі WinСCFlexible. 2 

1.6 Вивчення інструментів та принципів побудови графічних екранів у 

SCADA-системі WinCCFlexible.   

2 

2.1 Використання системних функцій та скриптів  у SCADA-системі 

WinCCFlexible. 

2 

2.2 Створення системи повідомлень у SCADA системі WinСCFlexible. 2 

2.3 Архівування та відображення тегів у SCADA системі WinСCFlexible. 2 

2.4 Вивчення основ організації обміну даними між Scada-системою 

WinCCFlexible і табличних редактором Excel по засобом СОМ технології. 

2 

2.5 Організація роботі з базами даних у SCADA системі WinСCFlexible. 2 

2.6 Розробка графічного інтерфейсу АРМ оператора САК ділянки 

технологічного процесу з доступом до баз даних. 

4 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва індивідуального завдання 

Об’єм   

у год 

1 "Розробка SCADA інтегрованої з СУБД для АРМ оператора-технолога ". 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 

7 семестр 

Змістовий модуль 1. «Промислові контролери і мережі, засоби людино-машинного 

інтерфейсу та їх програмне забезпечення» 

Робота на лекціях 

Виконання лабораторних робіт   3 5 8 24 40 – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 
– – – – – – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
– – – – – – – – 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 8 8 16 – – – 

Контрольна робота  №1  10 15 1 10 15 – – – 

Проміжна сума    42 71 – – – 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
18 29 1 18 29 – – – 
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Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 
0 10 0 10 – – – 

Оцінка за змістовий 

модуль 1  
- - - 60 100 – – – 

Змістовий модуль 2. «Відкриті технології програмної інтеграції в операційній системі 

Windows» 

Робота на лекціях – – – 

Виконання лабораторних робіт   3 5 4 12 20 – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції  
– – – – – – – – 

Підготовка до лабораторних 

робіт   
1 2 4 4 8 – – – 

Контрольна робота  №2 9 15 1 9 15 – – – 

Виконання  індивідуальних 

завдань 
20 32 1 20 32 – – – 

Проміжна сума    45 75 – – – 

Модульний контроль 

у поточному семестрі 
15 25 1 15 25 – – – 

Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 
0 10 0 10 – – – 

Оцінка за змістовий  

модуль 2 
60 100 - - 

Оцінка за заліковий кредит 1             60 ... 100 - 

4. Інформаційні ресурси 

1. Ганс Бергер Автоматизация с помощью программ STEP7 LAD и FBD. 

Заказной номер: 6ES7810-4CA05-8AR0. Издание 2-е переработанное. - Siemens, 

2001. - 605 c. (Кафедра АТПіРС) 

2. SIMATIC. Программируемый контроллер S7-300. Справочное 

руководство6ES7 398-8FA10-8AA0. Издание 09. – Siemens AG, 2002. – 178 c. 

(Кафедра АТПіРС) 

3. SIMATIC. Программирование с помощью STEP 7 V5.3. Руководство 

6ES7810-4CA07-8BW1. Редакция 01. – Siemens AG, 2004. – 602 c. (Кафедра 

АТПіРС) 

4. SIMATIC HMI. Устройства человеко-машинного интерфейса TP 177A, TP 

177B,OP 177B (WinCC flexible). Руководство по работе 6AV6691-1DG01-0AB1. 

Редакция 07. - Siemens AG, 2005. – 312 c. (Кафедра АТПіРС) 

5. О.М. Пупена,  І.В. Ельперін,  Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк  Промислові мережі та 

інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. – К. : Вид-во 

"Ліра-К", 2011. – 552 с. 

6. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 608 с., ил.  

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

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

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи 

комп'ютерно-інтегрованого керування», частина 1 «Промислові мережі та 

інтерфейси» для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-



9 

  

інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Уклад. М.Т. Степанов,  

Д.В. Дец, М.В. Левінський. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 24 с. 

9. Кангин В.В. Аппаратные и программные средства систем управления. 

Промышленные сети и контроллеры: учебное пособие / В.В. Кангин, В.Н. Козлов. – 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 418 с. : ил. – (Автоматика).  

10. О.М. Пупена. Промислові мережі та інтеграційні технології: методичні 

вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напряму 6050202 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм 

навчання. – К.: НУХТ, 2011. – 68 с. 

11. Інтернет - інформація про мережу Modbus http://www.modbus.org/. 

12. Інтернет - інформація про мережу Profibus https://www.profibus.com/ 

13. Інтернет - інформація про програмне забезпечення фірми Siemens  

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

14. Бібліотечні та патентні фонди ОНАХТ. 

http://www.modbus.org/
https://www.profibus.com/
https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=ru-RU

	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи комп'ютерно-інтегрованого керування», частина 1 «Промислові мережі та інтерфейси» для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та зао...


