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ВСТУП 

 

Анотація 

 

Курс вивчає принципи побудови систем автоматизації на базі програмованих логічних 

контролерів, які відповідають стандарту міжнародної електротехнічної комісії ІЕС 61131-1, а також 

основи розробки програм мовами, які представлені в цьому стандарті. Програма навчальної 

дисципліни передбачає вивчення студентами принципів застосування програмованих промислових 

контролерів, принципів і засобів розробки програмного забезпечення промислових контролерів для 

вирішення завдань розробки ефективних систем автоматичного і автоматизованого керування 

технологічними процесами. 

 

Програма курсу значною мірою зорієнтована на практичну роботу, тобто на вироблення 

навичок із проектування засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, керування 

процесами, розробки програмного забезпечення контролерів для вирішення практичних завдань 

керування і навичок розробки систем автоматизації із застосуванням сучасного обладнання та 

сучасних методів проектування. 

 

Ключові слова: засоби автоматизації та керування, інструменти програмування, мови 

програмування стандарту ІЕС 61131-1, програмне забезпечення, програмований логічний 

контролер, програмування, система автоматизації, система керування. 

 

Abstract 

 

The course studies the principles of automation systems structure based on programmable logic 

controllers that according to standard of the International Electrotechnical Commission IEC 61131-1, as 

well as the basics of program development in the languages which presented in this standard. The program 

of the discipline involves students studying the principles of application of programmable industrial 

controllers, principles and tools for software development of industrial controllers to solve issues of 

developing effective systems of automatic and automated process control. 

 

The course program is largely focused on practical work, to develop skills in designing tools and 

automation systems, control, diagnostics, process control, software development of controllers to solve 

practical management problems and skills in developing automation systems using modern equipment and 

modern design methods. 

 

Key words: automation and control tools, programming tools, programming languages of IEC 

61131-1 standard, software, programmable logic controller, programming, automation system, control 

system. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма навчання 

заочна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 9 14 «Електрична 

інженерія» 

Обов’язкова 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 5-й 5-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

Спеціальність 

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

Освітня програма 

«Електромеханічні системи 

автоматизації та 

електропривод» 

Семестри 

9-й, 10-й 9-й, 10-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

Лекції 

15 год. 15 год. 8 год. 6 год. 

Практичні 

- - - - 

Загальна кількість 

годин – 270 

Лабораторні 

30 год. 15 год. 12 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5; 

самостійної роботи 

студента – 13 

Освітній рівень: 

другий 

(магістерський) 

Самостійна робота 

90 год. 105 год. 115 год. 123 год. 

Індивідуальні завдання 

- - - - 

Вид контролю 

екзамен екзамен екзамен екзамен 

Форма контролю 

комбінована 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Проектування дискретних та цифрових систем 

керування» є формування у студентів відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність працювати автономно та в команді. 

 Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та експертизу проєктно-

конструкторських рішень в області електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

 Здатність керувати проєктами і оцінювати їх результати. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни відсутні. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

 Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для 

комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних системах. 
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 Володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах. 

 Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового дослідження з урахуванням 

сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати впровадженню 

сучасних методів керування електроенергетичними, електротехнічними та 

електромеханічними системами. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 Контролери систем керування 

Змістовий модуль 1. Структура сучасних систем керування. 

Тема 1.1. Терміни та визначення. Структури систем керування на базі програмованих 

логічних контролерів [1, стор. 7-17; 2, стор. 4-26; 10, стор. 16-33]. 

Тема 1.2. Загальні питання проектування систем керування на базі програмованих 

контролерів [1, стор. 17-23, 26-54; 2, стор. 26-34]. 

Змістовий модуль 2. Програмовані логічні контролери систем керування. 

Тема 2.1. Організація ПЛК. Периферійні модулі вводу-виводу систем керування [5, стор. 

12-81, 89-156; 10, стор. 391-408, 414-452]. 

Тема 2.2. Обслуговування ПЛК: діагностика та усунення несправності. Загальні питання 

програмування та налаштування ПЛК [2, стор. 276-282; 5, стор. 192-220]. 

МОДУЛЬ 2 Програмні засоби систем керування на базі програмованих контролерів 
Змістовий модуль 3. Системи програмування на мовах МЕК 61131-3. 

Тема 3.1. Комплекси проектування МЕК 61131-3 та їх інструменти [2, стор. 374-439; 4, 

стор. 4-13; 10, стор. 540-549]. 

Тема 3.2. Дані та змінні. Компоненти організації програм. Структура програмного 

забезпечення ПЛК [4, стор. 14-65]. 

Тема 3.3. Мови МЕК: IL, ST, LD, FBD та SFC [1, стор. 114-140, 150-171; 4, стор. 66-100]. 

Змістовий модуль 4. Інтерфейс користувача, SCADA-пакети. 

Тема 4.1. Загальні питання проектування і побудови SCADA-систем [10, стор. 549-556]. 

Тема 4.2. SCADA-система Reliance Design [6, стор. 2-19]. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л л.р. с.р. л л.р. с.р. 

МОДУЛЬ 1. Контролери систем керування 

Змістовий модуль 1. Структура сучасних систем керування 

Тема 1.1. Терміни та визначення. Структури 

систем керування на базі програмованих 

логічних контролерів. 30 2 - 28 30 1 - 29 

Тема 1.2. Загальні питання проектування систем 

керування на базі програмованих контролерів. 30 2 - 28 30 1 - 29 

Разом за змістовим модулем 1 60 4 - 56 60 2 - 58 

Змістовий модуль 2. Програмовані логічні контролери систем керування 

Тема 2.1. Організація ПЛК. Периферійні модулі 

вводу-виводу систем керування. 30 7 7 16 30 4 4 22 

Тема 2.2. Обслуговування ПЛК: діагностика та 

усунення несправності. Загальні питання 

програмування та налаштування ПЛК. 45 4 23 18 45 2 8 35 

Разом за змістовим модулем 2 75 11 30 34 75 6 12 57 

Разом за МОДУЛЕМ 1 135 15 30 90 135 8 12 115 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л л.р. с.р. л л.р. с.р. 

МОДУЛЬ 2. Програмні засоби систем керування на базі програмованих контролерів 

Змістовий модуль 3. Системи програмування на мовах МЕК 61131-3 

Тема 3.1. Комплекси проектування МЕК 61131-

3 та їх інструменти. 15 2 3 10 15 1 1 13 

Тема 3.2. Дані та змінні. Компоненти організації 

програм. Структура програмного забезпечення 

ПЛК. 30 6 4 20 30 2 2 26 

Тема 3.3. Мови МЕК: IL, ST, LD, FBD та SFC. 30 3 6 21 30 2 2 26 

Разом за змістовим модулем 1 75 11 13 51 75 5 5 65 

Змістовий модуль 4. Інтерфейс користувача, SCADA-пакети 

Тема 4.1. Загальні питання проектування і 

побудови SCADA-систем. 30 2 - 28 30 - - 30 

Тема 4.2. SCADA-система Reliance Design. 30 2 2 26 30 1 1 28 

Разом за змістовим модулем 2 60 4 2 54 60 1 1 58 

Разом за МОДУЛЕМ 2 135 15 15 105 135 6 6 123 

Усього годин 270 30 45 195 270 14 18 238 

 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  Вивчення програмованого контролера Tecomat Foxtrot CP-1005. 3 1 

2.  Комунікаційні можливості контролера Tecomat Foxtrot CP-1005. 2 1 

3.  Периферійні модулі Foxtrot. 
2 2 

4.  Обслуговування ПЛК Tecomat Foxtrot CP-1005. 
7 2 

5.  Програмування та налаштування базового модуля та субмодулів 

Tecomat Foxtrot CP-1005 в Mosaic. 
8 3 

6.  Програмування та налаштування периферійних модулів Foxtrot в 

Mosaic. 

8 3 

7.  Вивчення основ роботи в програмному середовищі Mosaic. 3 1 

8.  Використання основних понять при програмуванні систем ПЛК 

згідно з нормою IEC 61 131-3 в середовищі Mosaic. 
2 1 

9.  Cинтаксис і семантика основних загальних елементів мов 

програмування для ПЛК системи. 
2 1 

10.  Створення та налагодження в середовищі Mosaic програм для ПЛК 

на мовах стандарту IEC 61131-3 Structured Text та Instruction List. 
3 1 

11.  Створення та налагодження в середовищі Mosaic програм для ПЛК 

на мовах стандарту IEC 61131-3 Ladder Diagram та Function Block 

Diagram. 

3 1 

12.  Вивчення основ роботи в середовищі Reliance. Основні етапи 

розробки проекту в програмі. 
2 1 

Разом: 45 18 
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Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми та види самостійної роботи студента 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  Підготовка до лекційних занять. 15 31 

2.  Підготовка до лабораторних робіт. 36 63 

3.  Огляд розділів, які не викладаються на лекціях: 

 Програмування ПЛК TECОMAT, TECОREG, IEC 61131-3. 

 Створення нового проекту. Перелік інструментів середовища 

MOSAIC. 

 Налаштування адреси та типу підключення до ПЛК. 

 Конфігуратор ПО. Вибір серії ПЛК. Конфігурація ПЗ. 

 Мережа ПЛК-логічне підключення. 

 Конфігуратор ПО. Інформація по прикладній програмі і 

бібліотеці. Налаштування центрального процесора ПЛК. 

Налаштування програми перекладу. 

 Конфігуратор середовища. Керування ПЛК. 

 Налаштування вводу і виводу. Карта зайнятості В/В і 

абсолютна адресація В/В. 

 IEC менеджер. Інструкції програмованих організаційних 

одиниць PОU. Глобально доступні змінні. 

 Програма на мові структурованого тексту ST. Приклад 

програми на мові ST. 

 Програма на мові переліку інструкцій IL. Приклад програми 

на мові IL. 

 Програма редагування LD (Ladder Diagram). 

 Програма редагування FBD (Functiоn Blоck Diagram). 

 Програма редагування SFC (Sequential Functiоn Chart) і CFC 

(Cоntinuоus Flоw Chart). 

 Інструменти автоматичного генерування кодів програми. 

PIDMaker і PanelMarker. 

 Інструменти управління проектом. 

 Переклад програми. Налаштування програми. Інструменти для 

налаштування та симулювання. 

 Робота з проектами та групами проектів. Зберігання. 

Зберігання групи проектів, даних з ПЛК, даних з DataBox ПЛК, 

регістрів з надоперативної пам'яті ПЛК. 

 Запуск середовища розробки Reliance. Опис функцій меню. 

 Налаштування середовища розробки Reliance. 

 Створення проекту візуалізації. Вікно проекту візуалізації. 

 Менеджери Reliance: пристроїв, баз даних, трендів, трендів 

реального часу, звітів, рецептів, зображень, сценаріїв, компонентів, 

вікон, шарів. 

 Стандартні діалогові вікна Reliance. 

 Reliance і Інтернет/Інтранет. 

 Структура файлів і директорій середовища розробки Reliance. 54 54 

4.  Виконання розрахунково-графічної роботи. 60 60 

5.  Підготовка до екзамену. 30 30 

Разом: 195 238 
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Розрахунково-графічна робота 

Розрахунково-графічна робота з курсу «Проектування дискретних та цифрових систем 

керування» спрямована на зміцнення й поглиблення знань зі створення систем керування на базі 

промислових контролерів. Під час виконання етапів роботи студент повинен на основі аналізу 

алгоритму функціонування об’єкта розробити алгоритм керування ним, обґрунтувати вибір 

моделей і модифікацій програмованих контролерів та розробити для них прикладне програмне 

забезпечення. 

Виконання розрахунково-графічної роботи складається з наступних етапів: 

Етап 1. Розробка структури (блок-схеми) алгоритму керування об’єктом. 

Етап 2. Вибір конфігурації контролера; розробка схеми підключення датчиків, виконавчих 

механізмів та інших пристроїв системи керування до вхідних і вихідних модулів контролера; 

складання таблиці зовнішніх змінних. 

Етап 3. Розробка прикладного програмного забезпечення для реалізації алгоритму 

керування. 

Етап 4. Налагодження програмного забезпечення на діючому обладнанні. 

Всі етапи відображаються у пояснювальній записці у вигляді схем, таблиць, пояснювальної 

інформації, а також текстів програм з необхідними коментарями. Робота завершується її захистом з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення або на реально діючому обладнанні. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

 тести; 

 завдання на лабораторному обладнанні; 

 розрахунково-графічна робота; 

 екзамени. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з модульного та поточного 

контролю і оцінки підсумкового семестрового контролю. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 балів до 90 балів. Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються оцінки протягом семестру. 

Модульне контрольне оцінювання проводиться за підсумками вивчення тем змістових 

модулів та передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 

теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу). Поточний контроль відбувається під час 

виконання завдань на лабораторному обладнанні, за результатами виконання етапів розрахунково-

графічної роботи. 

Питома вага підсумкового семестрового контролю (екзамену) в загальній системі оцінок – 

10 балів. Право здавати екзамен дається студенту, який з урахуванням максимальних балів 

проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 
 

Модульне контрольне оцінювання (тести) 

Правильних 

відповідей, % 

100-80 79-60 59-40 39-20 19-10 

Кількість балів 5 4 3 2 1 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів (6 

робіт за семестр по 5 балів). 
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Лабораторна 

робота 

Критерії оцінювання 

5 Роботу виконано правильно у встановлений термін в повному обсязі з 

дотриманням техніки безпеки та правил роботи з матеріалами і обладнанням. 

Виявляються загальні і фахові компетенції, організаційно-трудові вміння. 

Студент володіє теоретичним матеріалом, відсутні помилки при описі теорії, 

формулює власні, самостійні, обґрунтовані, аргументовані судження. 

Зроблено повні та розгорнуті відповіді на контрольні питання. 

4 Роботу виконано у встановлений термін. В ході виконання роботи допущено 

два-три недоліки або не більше однієї помилки і одного недоліку. 

Студент володіє теоретичним матеріалом, відсутні помилки при описі теорії, 

формулює власні, самостійні, обґрунтовані, аргументовані судження, 

допускаючи незначні помилки на контрольні питання. 

3 Роботу виконано у встановлений термін. Допущено грубої помилки в ході 

виконання роботи (в поясненні, в оформленні роботи, в дотриманні правил 

техніки безпеки при роботі з матеріалами і обладнанням), яка виправляється за 

вимогою викладача. 

Студент володіє теоретичним матеріалом на мінімально допустимому рівні, 

відсутні помилки при описі теорії, відчуває труднощі у формулюванні власних 

обґрунтованих і аргументованих суджень, допускаючи незначні помилки на 

контрольні питання. 

2 Роботу виконано з порушенням встановлених термінів. 

Досліди, вимірювання, обчислення, спостереження проводилися неправильно. 

Студент практично не володіє теоретичним матеріалом, допускаючи помилки 

по суті розглянутих (обговорюваних) питань, відчуває труднощі у 

формулюванні власних обґрунтованих і аргументованих суджень, 

припускається помилок при відповіді на контрольні питання. 

1 Роботу виконано з порушенням встановлених термінів. 

Досліди, вимірювання, обчислення, спостереження проводилися неправильно. 

Студент не володіє теоретичним матеріалом, допускаючи грубі помилки, 

відчуває труднощі у формулюванні власних суджень, нездатний відповісти на 

контрольні питання. 

0 Роботу не виконано.  
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів за 

семестр (6 робіт по 5 балів). 

 

Розрахунково-

графічне 

завдання 

Критерії оцінювання 

12-15 

Роботу виконано у встановлений термін. Звіт відповідає встановленим 

вимогам. 

Проблему розкрито повністю, проведено аналіз проблеми із залученням 

додаткової літератури, висновки обґрунтовано. 

Інформацію систематизовано, послідовно та логічно пов’язано, використано 

професійні терміни. 

Використано інформаційні технології, відсутні помилки в представленої 

інформації. 

Відповіді на питання повні з наведенням прикладів і/або пояснень. 
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Розрахунково-

графічне 

завдання 

Критерії оцінювання 

8-11 

Роботу виконано у встановлений термін. Звіт відповідає встановленим 

вимогам. 

Проблему розкрито, проведено аналіз проблеми без залучення додаткової 

літератури, не всі висновки зроблено і/або обґрунтовано. 

Інформацію систематизовано, використано професійні терміни. 

Використано інформаційні технології, не більше 2 помилок в представленій 

інформації. 

Відповіді на питання повні і/або частково повні. 

4-7 

Роботу виконано із порушенням встановлених термінів. 

Проблему розкрито не повністю, висновки не зроблено і/або висновки не 

обґрунтована. 

Інформацію, яка подається, не систематизовано та/або не послідовно 

викладено, використані професійні терміни. 

Використано інформаційні технології частково, 3-4 помилки в представленій 

інформації. 

Відповіді тільки на елементарні питання. 

1-3 

Роботу виконано із порушенням встановлених термінів. 

Проблему не розкрито, відсутні висновки. 

Інформацію логічно не пов’язано, не використані професійні терміни. 

Не використані інформаційні технології, більше 4 помилок в представленій 

інформації. 

Відповіді на питання відсутні. 

0 Роботу не виконано. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів (2 роботи 

за семестр по 15 балів). 

 

Підсумковий семестровий контроль (екзамен) 

 Критерії оцінювання 

Письмова відповідь на 

теоретичне питання 

 

5 Відповідь розгорнута, повна та точна. 

4 Відповідь повна, але неточна. 

3 Відповідь неповна і неточна, без фактичних помилок. 

2 
Відповідь неповна і неточна, або відповідь повна, але містить 

фактичні помилки. 

1 
Відповідь неповна. Присутні фактичні помилки або неточності у 

відповіді. 

0 Відповідь відсутня або принципово невірна. 

Практична задача  

5 
Задачу розв’язано правильно. Продемонстровано оригінальність 

підходу до розв’язання задачі. 

4 
Задачу в цілому розв’язано правильно, при цьому рішення може 

містити незначні помилки. 

3 

Хід розв’язання задачі є правильним, при цьому рішення містить 

помилки, які не впливають на хід розв’язання задачі, але не 

приводять до правильної відповіді. 

2 
Хід розв’язання задачі є правильним, але рішення містить серйозні 

помилки, які вплинули на хід розв’язання задачі. 
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 Критерії оцінювання 

1 

Студент приступив до розв’язання задачі, намітив вірний напрямок 

розв’язання, але не отримано кінцеву відповідь, тобто не 

представлено повний хід розв’язання задачі. 

0 
Студент не приступив до розв’язання задачі або хід розв’язання 

повністю невірний. 

 
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 

балів (теоретичне питання – 5 балів, практична задача – 5 балів). 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Модульне контрольне оцінювання (тести) 6×5 балів = 30 балів 6×5 балів = 30 балів 

Виконання лабораторних робіт (допуск, 

виконання та захист) 

6×5 балів = 30 балів 6×5 балів = 30 балів 

Виконання етапів розрахунково-графічної роботи 2×15 балів = 30 балів 2×15 балів = 30 балів 

Екзамен 10 балів 10 балів 

Всього: 100 100 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  
Денна форма Заочна форма 

Форма контролю 
Кількість 

балів 
Форма контролю 

Кількість 

балів 

МОДУЛЬ 1. Контролери систем керування 

ЗМ1 Т1.1 Модульне контрольне 

оцінювання 1, 2 (тести) 

10 Модульне контрольне 

оцінювання 1, 2 (тести) 

10 

Т1.2 Модульне контрольне 

оцінювання 3, 4 (тести) 

10 Модульне контрольне 

оцінювання 3, 4 (тести) 

10 

 Розрахунково-графічна 

робота (етап 1) 

15 Розрахунково-графічна 

робота (етап 1) 

15 

ЗМ2 Т2.1 Модульне контрольне 

оцінювання 5 (тести) 

5 Модульне контрольне 

оцінювання 5 (тести) 

5 

Лаб. роботи № 1-3 15 Лаб. роботи № 1-3 15 

Т2.2 Модульне контрольне 

оцінювання 6 (тести) 

5 Модульне контрольне 

оцінювання 6 (тести) 

5 

Лаб. роботи № 4-6 15 Лаб. роботи № 4-6 15 

 Розрахунково-графічна 

робота (етап 2) 

15 Розрахунково-графічна 

робота (етап 2) 

15 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

Екзамен 10 Екзамен 10 

Сума  100  100 

  



13 

 Денна форма Заочна форма 

Форма контролю 
Кількість 

балів 
Форма контролю 

Кількість 

балів 

МОДУЛЬ 2. Програмні засоби систем керування 

на базі програмованих контролерів 

ЗМ3 Т3.1 Модульне контрольне 

оцінювання 7 (тести) 

5 Модульне контрольне 

оцінювання 7 (тести) 

5 

Лаб. робота № 7 5 Лаб. робота № 7 5 

Т3.2 Модульне контрольне 

оцінювання 8 (тести) 

5 Модульне контрольне 

оцінювання 8 (тести) 

5 

Лаб. роботи № 8, 9 10 Лаб. роботи № 8, 9 10 

Т3.3 Модульне контрольне 

оцінювання 9 (тест) 

5 Модульне контрольне 

оцінювання 9 (тести) 

5 

Лаб. роботи № 10, 11 10 Лаб. роботи № 10, 11 10 

 Розрахунково-графічна 

робота (етап 3) 

15 Розрахунково-графічна 

робота (етап 3) 

15 

ЗМ4 Т4.1 Модульне контрольне 

оцінювання 10, 11 (тести) 

10 Модульне контрольне 

оцінювання 10, 11 (тести) 

10 

Т4.2 Модульне контрольне 

оцінювання 12 (тести) 

5 Модульне контрольне 

оцінювання 12 (тести) 

5 

Лаб. робота № 12 5 Лаб. робота № 12 5 

 Розрахунково-графічна 

робота (етап 4) 

15 Розрахунково-графічна 

робота (етап 4) 

15 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

Екзамен 10 Екзамен 10 

Сума 
 

100 
 

100 

 

9. Засоби навчання 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних занять використовуються 

плакати, проспекти фірм-виробників програмованих контролерів, зразки обладнання, що 

знаходяться у лабораторіях кафедри. 

Використовуються електронні освітні ресурси (ЕОР), що дозволяє сформувати навчальний 

матеріал в інтерактивній наочній формі, активізує пізнавальний процес і дозволяє оперативно 

оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. Впровадження ЕОР при вивченні 

курсу має ряд переваг: освітні ресурси інтегруються в єдину інформаційно-освітньому середовищі; 

студенти освоюють нові області знання, набувають нові вміння та навички; процес навчання 

здійснюється більш інтенсивно за рахунок розширення дидактичних функцій інноваційних засобів 

навчання; відбувається розвиток інтелекту і мотивації до навчання. 

Застосування в освітньому процесі різноманітних інтерактивних засобів навчання сприяє 

прояву у студентів самостійності при вивченні нового матеріалу, в роботі з текстом, що розкриває 

основний зміст предмета, оцінити рівень своєї підготовки з конкретної проблеми на даний момент 

часу. 

Застосування засобів мультимедіа-технологій сприяє наочної ілюстрації процесу або явища. 

Крім того, застосування даних засобів дозволяє проводити автоматизований контроль знань по 

конкретній темі або по змістовому модулю в цілому, використовувати особливі форми подачі 

інформації, доступної студентам. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення якості виконання 

розрахунково-графічної роботи слід проводити групові та індивідуальні консультації за розкладом 

кафедри. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Bolton, W. Programmable logic controllers / W. Bolton. 5th ed. Elsevier Ltd., 2009. 398 p. 

2. Bryan, L.A. Programmable controllers: theory and implementation / L.A. Bryan, E.A. Bryan. 

2nd ed. Industrial Text Company Publication, Atlanta, 1997. 1035 p. 

3. Getting Started with MOSAIC // TECO Advanced Automation. – Режим доступу: 

https://www.tecomat.com/download/get/txv00320_02_mosaic_progstart_en/163 

4. PLC programming according to the IEC 61 131-3 standard in the Mosaic environment // 

TECO Advanced Automation. – Режим доступу: https://www.tecomat.com/down-

load/get/txv00321_02_mosaic_progiec_en/163 

5. Programmable Logic Controllers TECOMAT FOXTROT // TECO Advanced Automation. – 

Режим доступу: https://www.tecomat.com/download/get/txv00410_02_foxtrot_plc_en/164 

6. Reliance documentation // Reliance. Industrial SCADA/HMI Systems. – Режим доступу: 

https://www.reliance-scada.com/en/download/reliance4/reliance4-documentation 

7. Submodule overview // TECO Advanced Automation. – Режим доступу: 

https://www.tecomat.com/download/get/txv00440_02_submodul_mr-01xx_overview_en/164 

8. Гаврилов С. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування 

мікропроцесорних систем керування електроприводів»: у 2 ч. Ч. 1. Контролери мікропроцесорних 

систем керування електроприводів / С. О. Гаврилов, І. С. Білюк, Л. І. Бугрім. – Миколаїв : НУК, 

2018. – 113 c. 

9. Гаврилов С. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування 

мікропроцесорних систем керування електроприводів»: у 2 ч. Ч. 2. Програмні засоби систем 

керування на базі програмованих контролерів / С. О. Гаврилов, І. С. Білюк, Л. І. Бугрім, С. О. 

Ольшевський, О. В. Савченко, А. М. Фоменко, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 84 c. 

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

экспериментом, оборудованием / В.В. Денисенко – М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 608 с. 

 

Допоміжна література 

1. IEC 61131-3 Programmable controllers – Part 3: Programming languages. 2nd ed. IEC, 2003. 

226 p. 

2. John R. Hackworth, Frederick D. Hackworth, Jr. PLC Programming Methods and 

Applications. Prentice Hall PTR, 2004. 272 p. 

3. Kandray, Daniel E. Programmable Automation Technologies – An Introduction to CNC, 

Robotics and PLCs. Industrial Press, 2010. 526 p. 

4. Karl Heinz John, Michael Tiegelkamp IEC 61131-3: Programming Industrial Automation 

Systems: Concepts and Programming Languages, Requirements for Programming Systems, Decision-

Making Aids. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 390 p. 

5. Petruzella, Frank D. Programmable logic controllers / Frank D. Petruzella. 5th ed. McGraw-

Hill Education, 2016. 432 p. 

6. Practical Industrial Programming using IEC 61131-3 for PLCs. IDC Technologies, 2007. 120 

p. 

7. Rehg, James A. Programmable Logic Controllers: Pearson New International Edition / James 

A. Rehg, Glenn J. Sartori. 2nd ed. Pearson, 2013. 576 p. 

8. 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. 

9. Парр Э. Программируемые контроллеры: руководство для инженера / Э. Парр; пер. 3-го 

англ. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 516 с. 

10. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы 
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Інформаційні ресурси в Internet 

1. Tecomat.com. Main site with information about the company and products. – Режим 

доступу: https://www.tecomat.com/ 

2. Teco Wiki. Knowledge base full of articles, tutorials and video tutorials. – Режим доступу: 

https://wiki.tecomat.cz/en 

3. Teco Academy. Workshops, tutorials and instruction articles in one place. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ5S3HkX2RCcWANVCX1iyVA/featured 

4. Reliance example projects. The example projects supplied along with the Reliance 4 

SCADA/HMI system. – Режим доступу: https://www.reliance-

scada.com/en/download/reliance4/reliance4-example-projects 

https://www.tecomat.com/
https://www.tecomat.com/

