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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці" – 

засвоїти основи вибору, принципів будови мережевого обладнання та мікроконтролерних 

систем керування та їх програмування. 

Компетентності -  

 Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем щодо 

автоматизації процесів;  

 Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших інженерних 

дисциплін (технічні засоби автоматизації, основи програмування, комп’ютерне 

забезпечення серверні системи та мережі, тощо); 

 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні 

методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних 

завдань;  

 Здатність продемонструвати знання характеристик специфічного обладнання, 

процесів та програмного забезпечення. 

Результат навчання -  

 За результатами навчання студент має вміти: Налагоджувати роботу комп’ютера в 

локальній та глобальній мережі Інтернет; Підключати до локальних комп’ютерних мереж 

та Інтернет контролерне обладнання; Подавати та трактувати вхідні та вихідні числові 

дані для подальшої обробки інформації; Співвідносити логічні змінні та функції з 

цифровими сигналами, що їх реалізують; Використовувати типові мікроконтролери, 

цифрові блоки, вузли та елементи для реалізації цифрових пристроїв та мікропроцесорних 

систем для систем автоматизації технологічних процесів. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні

, практичні, 

семінарські, 

самостійна) 

Результати навчання Завдання 
Оціню-

вання 

Модуль Апаратне забезпечення 

Тема 1. 

Мережеві 

технології ті 

2/4/45  Знати принципи 

функціонування мережі 

Інтернет. Вміти 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

50 



Інтернет речей використовувати засоби TOR 

з допомогою спец. ПЗ 

 Знати концепцію 

інтернету речей (IoT). 

Розбиратися в функціонуванні 

основних елементів інтернету 

речей та big-data. Вміти 

створювати різні типи даних 

для їх представлення в 

мережах для обробки різними 

засобами IoT 

 Вміти здійснювати 

резервування даних 

 Застосовувати 

спеціалізоване ПЗ для 

резервного копіювання даних 

 Розбиратися з 

можливостями роботи 

віртуальних операційних 

систем. Застосовувати 

спеціалізоване ПЗ для роботи 

з віртуальними ОС 

 

Виконання 

самостійної 

роботи 

 

Тема 2 

Комунікаційні 

можливості 

контролерів 

2/4/45  . Вміти організовувати 

роботу в мережі щодо 

знешкодження колізій. Вміти 

використовувати 

спеціалізовані сервіси 

 Знати топологію та 

принципи функціонування 

стільникового зв’язку. Вміти 

використовувати мережеві 

сховища даних. Застосовувати 

спеціалізоване ПЗ для 

мережевого збереження даних 

 Знати особливості 

роботи мобільного зв’язку 

засобами мереж мобільного 

голосового зв’язку. Вміти 

використовувати 

спеціалізовані пошукові 

системи технічної та наукової 

інформації. Розбиратися в 

організації побудови 

пошукових запитів. 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи  

50 

Модуль 2 Програмне забезпечення 

Тема 3 

Вибір 

контролерного 

обладнання 

2/4/15  Навчитись інсталювати 

ПЗ CoDeSys та прописувати 

вибране контролерне 

обладнання  

 Ознайомитись з 

основами мови 

програмування ПЛК LD (Set 

та Reset котушки) 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи  

30 



Тема 4 

Проектування 

програмного 

забезпечення 

ПЛК 

2/4  Навчитися 

використовувати таймери в 

мові релейно-контактних схем  

 Навчитися програмувати 

контролерне обладнання для  

керування системою 

дозування з допомогою мови 

релейних діаграм 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

20 

Тема 5 

Комплекс 

програмування 

ПЛК Codesys 

2/4/20  Навчитися здійснювати 

візуалізацію систем 

автоматики засобами CoDeSys 

 Навчитись регулювати 

температури з допомогою 

контролерного обладнання 

 Придбання навичок 

роботи з SCADA-системою 

OWEN Process Манагер і 

підсистемою Owen Report 

Viewer. 

 Дослідження 

розподіленої системи 

управління (OWEN мережа 

Modbus) 

 Ознайомитися з 

принципами побудови 

промислових мереж, 

промисловими протоколами 

передачі даних між 

пристроями автоматизації. 

  Навчитись зв'язувати 

ПЛК з верхнім рівнем АСУ та 

віддаленими модулями вводу 

виводу за протоколом Modbus 

RTU 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

30 

Тест   Написання 

тестів 

20 

Всього за семестр 70 

Екзамен 

(залік) 

   30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Видавати чужі 

результати лабораторних робіт за власні. 

Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим, окрім навчання за 

індивідуальними планами. При оформленні індивідуального 

плану навчання відвідування лекційних занять на розсуд 



студента, за можливості виконання лабораторних робіт на 

власному обладнанні вони можуть робитись поза університетом 

проте захист має бути персональним. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


