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ВСТУП 

 

Анотація 

 

Курс вивчає принципи і засоби розробки програмного забезпечення промислових 

контролерів мовами міжнародного стандарту МЕК 61131-3, що дозволить програмувати будь-які 

програмовані логічні контролери провідних виробників; застосування програмованих контролерів 

при розробці систем автоматизації. Ключовими елементами курсу є робота з прикладними 

програмами, використання відповідної термінології та синтаксису, застосування різних програмних 

елементів для створення, налагодження та оптимізації програм, а також для візуалізації 

технологічних процесів. 

Програма курсу зорієнтована на отримання теоретичних знань та практичних навичок. У 

програмі передбачені заняття з конфігурації, налаштування візуалізації, складання, налагодження 

програм, налаштування техніки та іншим тематичними розділами. 

 

Ключові слова: мови програмування стандарту ІЕС 61131-1, програмне забезпечення, 

програмований логічний контролер, програмування, система автоматизації. 

 

Abstract 

 

The course studies the principles and means of software development of industrial controllers in the 

languages of the international standard IEC 61131-3, which will program any programmable logic 

controllers from leading manufacturers; application of programmable controllers in the development of 

automation systems. The key elements of the course is work with applications, using of appropriate 

terminology and syntax, using of various software elements to create, debug and optimize programs, as 

well as to visualize technological processes. 

The course program is focused on gaining theoretical knowledge and practical skills. The program 

includes classes on configuration, visualization settings, assembly, program debugging, equipment settings 

and other thematic sections. 

 

Key words: programming languages of IEC 61131-1 standard, software, programmable logic 

controller, programming, automation 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 – 5  Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

 Семестри 

4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

Лекції 

15 год. 8 год. 

Практичні 

30 год. 12 год. 

Загальна кількість 

годин – 150 

Лабораторні 

- - 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

Самостійна робота 

105 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю 

залік залік 

Форма контролю 

комбінована 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Програмування контролерів систем автоматизації» 

є формування у студентів відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з 

проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики. 

 Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в 

електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

В результаті вивчення дисципліни «Програмування контролерів систем автоматизації» у 

студентів формуються елементи вищезазначених загальних та фахових компетентностей, зокрема 

здатність конфігурування та програмування ПЛК для вирішення питань проектування систем 

автоматизації технологічних процесів і виробництв. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни відсутні. 
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4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає передбачає формування та розвиток у студентів 

таких результатів навчання: 

 Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи 

роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати 

навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для 

вирішення професійних завдань. 

 Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. 

 Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших 

джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. 

 Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з 

сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним 

забезпеченням. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв 

Тема 1. Архітектура автоматизованої системи. 

1.1 Різновиди архітектур автоматизованих систем [1, стор. 16-33]. 

1.2 Застосування Інтернет-технологій в автоматизованих системах. Поняття відкритої 

системи [1, стор. 33-38, 40-49]. 

Тема 2. Промислові мережі та інтерфейси. 

2.1 Загальні відомості про промислові мережі. Модель OSI. Інтерфейси RS-485, RS-422 та 

RS-232 [1, стор. 52-70]. 

2.2 HART-протокол. CAN. Profibus. Modbus. Промисловий Ethernet. Бездротові локальні 

мережі [1, стор. 74-96, 112-123, 126-137]. 

Змістовий модуль 2. Програмовані контролери 

Тема 3. Контролери систем автоматизації. 

3.1 Програмовані логічні контролери. Комп’ютер в системах автоматизації [1, стор. 393-

408, 408-414; 2, стор. 11-28]. 

3.2 Пристрої вводу-виводу [1, стор. 414-421, 439-449]. 

Тема 4. Програмне забезпечення. 

4.1 Програмні засоби автоматизації. OPC-сервер [1, стор. 516-524, 524-540]. 

4.2 Системи програмування на мовах МЕК 61131-3 [1, стор. 540-549; 2, стор. 111-149]. 

4.3 Інтерфейс корисувача, SCADA-пакети [1, стор. 549-556]. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л пр. с.р. л пр. с.р. 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв 

Тема 1. Архітектура автоматизованої системи 30 4 7 19 30 1 2 27 

Тема 2. Промислові мережі та інтерфейси 30 3 7 20 30 1 2 27 

Разом за змістовим модулем 1 60 7 14 39 60 2 4 54 

Змістовий модуль 2. Програмовані контролери 

Тема 3. Контролери систем автоматизації 30 4 6 20 30 3 3 24 

Тема 4. Програмне забезпечення 60 4 10 46 60 3 5 52 

Разом за змістовим модулем 2 90 8 16 66 90 6 8 76 

Разом за МОДУЛЕМ 1 150 15 30 105 150 8 12 130 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  Побудова архітектури системи в залежності від розв'язуваного 

завдання автоматизації (моніторинг, автоматичне керування, 

диспетчерське керування, забезпечення безпеки). 

2 1 

2.  Ознайомлення із принципами керування через Internet. Засоби 

створення web-інтерфейсу сучасних SCADA пакетів. 

2 

3.  Багаторівнева архітектура автоматизованої системи. Приклади 

використання Інтернет-технологій в автоматизованих системах. 

Засоби досягнення відкритості автоматизованих систем. 

3 1 

4.  Структура мережі. Складання різних варіантів топології. 

Організація передачі даних в мережі. 
2 1 

5.  Керування електроприводами через мережу (на прикладі спільної 

роботи перетворювача частоти Lenze та контролера CP-1005). 
2 

6.  Протокол DCON. Проблеми бездротових мереж в автоматизованих 

системах та шляхи їх вирішення. Мережеве обладнання для 

побудови промислових мереж. 

3 1 

7.  Вивчення технічних характеристик і основ програмування 

«FOXTROT» CP-1005. 
2 1 

8.  Ознайомлення з периферійними модулями «FOXTROT». Збірні 

шини TCL2 та CIB, приклади підключення. 

2 1 

9.  Переваги керування за допомогою ПЛК. Режим реального часу і 

обмеження на застосування ПЛК. Вимоги до комп'ютерів 

промислового призначення. Аналогові інтерфейси ПЛК. Модулі 

керування рухом. 

2 1 

10.  Створення та налагодження програм для ПЛК на мовах стандарту 

IEC 61131-3 Structured Text та Instruction List. 

2 1 

11.  Створення та налагодження програм для ПЛК на мові стандарту IEC 

61131-3 Ladder Diagram та Function Block Diagram. 
2 1 

12.  Вивчення основ роботи в середовищі Reliance. Основні етапи 

розробки проекту в програмі. 
2 1 

13.  Використання ОРС-сервера з MATLAB та LabVIEW. Комплекси 

проектування МЕК 61131-3. 
2 1 

14.  Діаграми SFC. Приклади програмування мовами стандарту МЕК 

61131-3. Порівняння мов з позиції мінімізації коду (ST, IL, LD, 

FBD). 

2 1 

Разом: 30 12 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми та види самостійної роботи студента 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  Опрацювання навчального матеріалу лекційних занять. 7 14 

2.  Підготовка до практичних занять. 60 78 

3.  Опрацювання додаткового навчального матеріалу до окремих 

розділів, які не викладаються на лекціях: 

 інтелектуальні модулі розподілених систем автоматизації і 

керування; 23 23 
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№ 

з/п 
Назва теми та види самостійної роботи студента 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

 методи підвищення надійності АСК ТП на базі ПЛК; 

 організація резервування в системах з ПЛК; 

 ПЛК Omron; 

 ПЛК Schneider; 

 ПЛК Siemens; 

 ПЛК в додатках транспорту; 

 ПЛК в системах обліку енергоносіїв; 

 ПЛК в харчовій промисловості. 

 ПЛК для додатків електроенергетики; 

 ПЛК для додатків теплоенергетики; 

 ПЛК для малої автоматизації; 

 ПЛК з операційною системою Windows; 

 ПЛК ОВЕН; 

 протоколи промислових мереж ПЛК; 

 системи керування рухом (Motion Control) 

4.  Підготовка до заліку. 15 15 

Разом: 105 130 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

 тести; 

 практичні завдання; 

 реферат; 

 залік. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

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

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. 

Модульний контроль проводиться за підсумками вивчення тем змістових модулів. Він 

передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому 

числі самостійно опрацьованого матеріалу). Поточний контроль відбувається під час виконання 

практичних завдань, за результатами написання реферату за темами розділів, які не викладаються 

на лекціях. 

Питома вага підсумкового семестрового контролю (заліку) в загальній системі оцінок – 10 

балів. Право здавати залік 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. 
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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 13-15 10-12 7-9 4-6 1-3 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 

(2 роботи по 15 балів). 

 

Практичне 

завдання 

Критерії оцінювання 

5 Завдання розв’язано самостійно і правильно. Рішення викладено послідовно і 

аргументовано із використанням термінології предметної області. 

4 Завдання розв’язано самостійно і правильно, допущено несуттєві помилки. 

3 Завдання розв’язано правильно, допущено несуттєві помилки. Рішення має 

слабку аргументацію. 

2 Завдання розв’язано правильно, допущено несуттєві помилки. Студент 

демонструє нездатність аргументувати рішення, доказово обґрунтувати свої 

судження. 

1 Завдання розв’язано правильно. Студент демонструє володіння лише деякими 

практичними навичками та вміннями. 

0 Завдання не розв’язано або розв’язано з грубими помилками. Студент не може 

застосовувати знання для вирішення практичних завдань.  
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 

(6 робіт за вибором студента по 5 балів). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

21-30 

Роботу виконано у встановлений термін та у відповідності встановленим 

вимогам. 

Новизна і самостійність в постановці проблеми, в формулюванні нового 

аспекту обраної для аналізу проблеми. Повнота і глибина розкриття основних 

понять проблеми. 

Наявність авторської позиції, самостійність суджень. Залучення новітніх робіт 

з проблеми (журнальні публікації, матеріали збірників наукових праць і т.д.). 

Вміння узагальнювати, зіставляти різні точки зору з даного питання, 

аргументувати основні положення і висновки. 

16-20 

Роботу виконано у встановлений термін та у відповідності встановленим 

вимогам. 

Актуальність проблеми і теми. 

Відповідність змісту темі і плану реферату. Обґрунтованість способів і 

методів роботи з матеріалом. 

Вміння працювати з літературою, систематизувати і структурувати матеріал. 

11-15 

Роботу виконано із порушенням встановлених термінів. 

Актуальність сформульовано, але недостатньо обґрунтовано. 

Відповідність плану темі реферату. Грамотність і культура викладу. 

Правильне оформлення посилань на використовувану літературу. 
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Реферат Критерії оцінювання 

6-10 

Роботу виконано із порушенням встановлених термінів. 

Дотримання вимог до обсягу реферату. 

Формулювання актуальності відсутнє. Мета досліджень вимагає додаткового 

коригування. 

Посилання на використану літературу дані частково. 

Володіння термінологією та понятійним апаратом проблеми. 

Відсутність помилок, скорочень слів, крім загальноприйнятих. 

1-5 

Роботу виконано із порушенням встановлених термінів. 

Мета досліджень відсутня. Є приблизний план дослідження. 

Відсутність орфографічних і синтаксичних помилок, стилістичних похибок. 

Відсутність посилань на використану літературу. 

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

 

Підсумковий семестровий контроль (залік) 

Письмова відповідь на 

теоретичне питання 
Критерії оцінювання 

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. 

 

Підсумковий семестровий контроль містить 2 теоретичні питання. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 

балів (2 питання по 5 балів). 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Модульне контрольне оцінювання (тести) 2×15 балів = 30 балів 2×15 балів = 30 балів 

Практичні завдання 6×5 балів = 30 балів 6×5 балів = 30 балів 

Реферат 30 балів 30 балів 

Залік 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 

ЗМ1 Т1 Практичне завдання 1 5 Практичне завдання 1 5 

Т2 Практичне завдання 2 5 Практичне завдання 2 5 

 Модульне контрольне 

оцінювання 1 (тести) 

15 Модульне контрольне 

оцінювання 1 (тести) 

15 

ЗМ2 Т3 Практичні завдання 3, 4 10 Практичні завдання 3, 4 10 

Т4 Практичні завдання 5, 6 10 Практичні завдання 5, 6 10 

 Модульне контрольне 

оцінювання 2 (тести) 

15 Модульне контрольне 

оцінювання 2 (тести) 

15 
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Денна форма Заочна форма 

Форма контролю 
Кількість 

балів 
Форма контролю 

Кількість 

балів 

 Реферат 30 Реферат 10 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

Залік 10 Залік 10 

Сума 
 

100 
 

100 

 

9. Засоби навчання 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних занять використовуються 

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

знаходяться у лабораторіях кафедри. 

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

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

кафедри. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Денисенко, В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

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

2. Петров, И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы 

прикладного проектирования / Под ред. проф. В. П. Дьяконова. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 266 с. 

 

Допоміжна література 

1. Деменков, Н. П. Языки программирования промышленных контроллеров: Учебное 

пособие / Под ред. К. А. Пупкова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 172 с. 

2. 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. 

3. Медведев, М. Ю. Программирование промышленных контроллеров / М. Ю. Медведев, 

В. Х. Пшихопов. – М.: Лань, 2011. – 288 c. 

4. Парр, Э. Программируемые контроллеры: руководство для инженера / Э. Парр; пер. 3-

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

 

Інформаційні ресурси в Internet 

1. ABB. – Режим доступу: http://new.abb.com/ 

2. Beckhoff. – Режим доступу: http://www.beckhoff.de/ 

3. CODESYS. Process Automation. – Режим доступу: http://www.codesys.com/ 

4. ISaGRAF. IEC 61131 and IEC 61499 Software. – Режим доступу: 

https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/technical-data/isagraf_20190326-

0743.html 

5. OMRON Global. – Режим доступу: http://omron.ru/ 

6. PLC Open. – Режим доступу: http://www.plcopen.org/ 

7. Rockwell Automation. – Режим доступу: http://www.rockwellautomation.com/ 

8. Schneider Electric. Автоматизация и управление. – Режим доступу: 

https://www.se.com/ua/ru/ 

9. Siemens AG. Simatic Step 7. – Режим доступу: 

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/systems/industrial/controller-sw.html 

10. TECO: Автоматизация, ИT, Смарт Грид. – Режим доступу: http://www.tecomat.com/ 


