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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль «Програмування в автоматизованих системах управління  
технологічними процесами» НП-04 спільно з іншими спеціальними предметами формує 
основи знань, вмінь та навичок фахівця з автоматизації за циклом підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами»  у галузі 
програмування промислових систем контролерної автоматизації технологічних процесів і є 
обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального 
навчального плану студента. 

Кредитний модуль вивчається у дев’ятому семестрі відповідно до навчального плану. 
Кредитний модуль «Програмування в автоматизованих системах управління  

технологічними процесами» має зв’язок з іншими кредитними модулями дисциплін  
«Сучасні технології програмування» та «Програмно-технічні комплекси засобів 
автоматизації": 

1. Код ВП-04/1а «Сучасні технології програмування - 1. Основи програмування 
на платформі .NET» (3 кредита ECTS) 

2. Код ВП-04/2а «Сучасні технології програмування - 2. Технологічні мови 
програмування» (2,5 кредитів ECTS) 

3. Код НП-02/1 «Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації - 1» (4,5 
кредитів ECTS) 

4. Код НП-02/2 «Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації - 1» (2,5 
кредитів ECTS) 

Загальним обсягом 12,5 кредитів ECTS 
Студенти повинні попередньо прослухати курси: 

- "Сучасні технології програмування"; 
- "Технічні засоби автоматизації"; 
- "Комп’ютерні технології"; 
- "Програмування". 

Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком 
ОПП-2004 за напрямом підготовки  0925. Загальний обсяг дисципліни 5,5 кредитів  ECTS. 
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II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
  

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять із 
зазначенням виду індивідуального завдання відповідно до робочого навчального плану 
наведено в табл. ІІ.1. 

Таблиця ІІ.1. 
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9 НП-04 6/216 36 - 54 - 126 2 - екзамен 
  

III. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ 
Дисципліна формує базові знання, вміння і навички з програмування промислових систем 

контролерної автоматизації технологічних процесів. 
 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 структуру інтегрованої АСУ і класифікацію її програмного забезпечення 
 структуру інформаційно-керуючого обчислювального комплекса АСУ ТП і класифікацію його 
програмного забезпечення 
 структуру і особливості системного ПЗ супервізорного рівня систем автоматизації 
 структуру і особливості системного ПЗ локального рівня систем автоматизації 
 структуру і принципи роботи SCADA-програм і конфігураторів SCADA-програм 
 структуру і принципи роботи LCADA-програм і конфігураторів LCADA-програм 
 основні положення стандарту програмування систем контролерної автоматизації IEC 61131-3 
 основні положення стандарту програмування розподілених систем контролерної автоматизації 
IEC 61131-3 
 основні бібліотеки стандарту програмування систем контролерної автоматизації IEC 61131-3 
 основні принципи модульної архітектури ПЗ систем контролерної автоматизації 
 основні принципи програмування задач промислової автоматизації технологічними мовами 
IEC 61131-3 
 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу PLC 
 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу PC based 
 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу RTU 
 особливості системного і прикладного ПЗ керуючих обчислювальних машин 
 особливості системного і прикладного ПЗ систем автоматизації класу DCS 
 класифікацію і програмне забезпечення промислових інтерфейсів і промислових мереж 
 номенклатуру програмних продуктів для систем контролерної автоматизації від провідних 
вітчизняних і світових виробників 
 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
 прийняти програмні рішення з контролерної автоматизації типових об’єктів в енергетиці і 
промисловості 
 вибрати під конкретну задачу клас засобу автоматизаціїі і розробити схему структурну та 
інформаційне забезпечення ПТКЗА 
 вибрати під конкретну задачу тип і конфігурацію промислового контролера на основі 
розрахованої кількості тегів ПЗ 



 

 3 

 реалізувати апаратно-програмні методи пригнічення промислових перешкод 
 вибрати тип польової шини і реалізувати засоби її програмно-апаратної підтримки 
 вибрати тип інформаційної мережі і реалізувати засоби її програмно-апаратної підтримки 
 працювати з конфігураторами SCADA-програм для програмування типових задач супервізорного 
управління 
 працювати з виносними програматорами і конфігураторами LCADA-програм для програмування 
типових задач локального управління 
 програмувати технологічними мовами IEC 61131-3 типові задачі локального управління 
 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні мати навички з: 
 програмування типових задач обміну даними через польову шину і інформаційну мережу 
 програмування мовами сценаріїв SCADA-програм типові задачі супервізорного управління 

 
VI. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ 

Розділ 1. Загальний огляд програмного забезпечення комп’ютерів і контролерів 
Тема 1.1. Класифікація ПЗ. Керуючі і оброблюючі програми. Системне і прикладне ПЗ. Фірмове ПЗ і 
ПЗ користувача 
Тема 1.2. Класифікація ОС. ОС однозадачні, багатопрограмні і багатозадачні. Багатозадачність 
кооперативна і витісняюча. Багатопоточність 
Тема 1.3. Класифікація прикладних програм. Офісне і промислове прикладне ПЗ. Поняття реального 
часу виконання програми. Жорсткий і м’який реальний час 
Тема 1.4. Програми SCADA і LCADA. Конфігуратори програм SCADA і LCADA. Функції HMI в 
програмах SCADA і LCADA 
Тема 1.5. Збирання, зберігання і супроводження даних. Використання OPC-серверів. Класифікація 
OPC-серверів. Використання СУБД і кросплатформного комунікаційного сервера 
Тема 1.6. Загальна характеристика технологічних мов програмування LD, IL, ST, FBD, SFC стандарту 
IEC 61131-3. Проектування ПЗ за принципом “знизу вгору” 
 
Розділ 2. Огляд і характеристика програмного забезпечення засобів автоматизації PLC 
Тема 2.1. Особливості системного ПЗ логічних контролерів. Структура скану програми користувача 
Тема 2.2. Структурування програми користувача. Сегменти і блоки прикладної програми 
Тема 2.3. Переваги і недоліки програмування технологічними мовами. Програмування з 
використанням вбудованого і виносного програматора і консолі 
Тема 2.4. Багатопоточність в логічних контролерах. Відсутність внутрішніх циклів і рекурсій. 
Програмний вотчдог тривалості скану 
Тема 2.5. Загальні принципи роботи в середовищі розробки і загальна характеристика середовища 
виконання LCADA-програми логічного контролера 
 
Розділ 3. Огляд і характеристика програмного забезпечення засобів автоматизації PC based 
Тема 3.1. Однозадачні ОС в комп’ютерних контролерах. Переривання і резидентні програми як засіб 
реалізації реального часу 
Тема 3.1. Багатозадачність в комп’ютерних контролерах. Багатозадачні ОС реального часу 
Тема 3.1. Переваги і недоліки програмування універсальними мовами. СофтПЛК і слотПЛК 
Тема 3.1. Апаратний вотчдог. Подвійний (внутрішній і зовнішній) вотчдог в  виносних ПЗО 
Тема 3.1. Загальні принципи роботи в середовищі розробки і загальна характеристика середовища 
виконання LCADA-програми комп’ютерного контролера 
 
Розділ 4. Огляд і характеристика стандарта контролерної автоматизації IEC 61131 
Тема 4.1. Короткі історичні відомості. Порівняння стандартів IEC 61131 і Siemens DIN EN 661131. 
Структура стандарту IEC 61131 і загальна характеристика його розділів. Багаторівнева сертифікація 
засобів контролерної автоматизації в організації PLCopen 
Тема 4.2. Стандарт програмування промислових контролерів IEC 61131-3. Модульність ПЗ. POU: 
FUN, FB, PROG. Модель послідовного виконання POU. Обмін даними через глобальні змінні 
Тема 4.3. Структура POU стандарту IEC 61131. Елементи ООП логічних контролерів. 
Розширюваність і перезавантажуваність функцій і функціональних блоків 
Тема 4.4. Технологічні мови програмування LD, IL, ST, FBD, SFC стандарту IEC 61131-3. 
Порівняльний аналіз і приклади лістингів, сфери застосування 
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Тема 4.5. Їєрархічна структура ПЗ стандарту IEC 61131: конфігурація – ресурс – задача – PROG 
Тема 4.6. Огляд і характеристика стандартних бібліотечних функцій і функціональних блоків. Type 
conversion functions. Numerical functions. Arithmetic functions. Bit-shift functions. Bitwise boolean 
functions. Selection functions. Comparison functions. Character string functions. Functions for time data 
types. Functions for enumarated data types. Bistable elements. Edge detection elements. Counters. Timers 
Тема 4.7. Докуменування ПЗ за вимогами IEC 61131. Cross reference list. Allocation list. I/O map. 
Program structure. Plant documentation. Program documentation. Configuration 
Тема 4.8. Порядок роботи з логічними контролерами за вимогами IEC 61131. Завантаження PROG в 
PLC і вивантаження PROG з PLC. Пряме редагування PROG в PLC. Індікація і редагування змінних в 
PLC. Читання конфігурації PLC. Дебагування PROG. Програмний зупин і старт контролера. 
Деактивація виходів контролера для безпечного тестування 
Тема 4.9. Редагування PROG в PLC і рестарт контролера за вимогами IEC 61131. Перекомпіляція 
PROG з завантаженням нової PROG в резервну область пам’яті і безударним переходом на нову 
PROG після закінчення скану. Гарячий, теплий і холодний рестарт контролера 
Тема 4.10. Індікація і діагностування PLC за вимогами IEC 61131. Індікація Variable list, Variable 
status, Program status, Control flow. Індікація синхронна, асинхронна, on change. Діагностування 
стартове і поточне. Локалізація відмов. Дублювання і резервування. Аварійне переведення виходів в 
безпечний стан. Використання симуляторів для віддаленого налагодження ПЗ 
 
Розділ 5. Огляд і характеристика програмного забезпечення розподілених систем автоматизації 
Тема 5.1. Недоліки моделі послідовного виконання POU стандарту IEC 61131-3. Стандарт IEC 61499 
як стандарт програмування розподілених систем контролерної автоматизації 
Тема 5.2. Їєрархічна структура ПЗ стандарту IEC 61499: система – девайс – ресурс – аплікація – 
PROG. Модель паралельного виконання POU. Програмування за подіями і обмін повідомленнями 
між POU 
Тема 5.3. Структура POU стандарту IEC 61499. POU: інтерфейс і сервіс. Інтерфейс POU: інтерфейс з 
процесом і інтерфейс з операційним середовищем. Сервіс POU: алгоритм POU і менеджер POU 
Тема 5.4. Мови програмування стандарту IEC 61499. Програмування алгоритму POU технологічними 
мовами LD, IL, ST, FBD. Програмування менеджера POU мовою ECC 
Тема 5.5. Модель промислових розподілених обчислень в DCS. Проблема гомогенізації 
гетерогенного комунікаційного середовища DCS. Web-автоматизація. СУБД з SQL- і Web-доступом 
до даних БД. Кросплатформність 
Тема 5.6. .Net-автоматизація. Порівняльний аналіз технологій .Net і Java-CORBA. Переваги і 
перспективи технології .Net. Обмін даними в гетерогенному комунікаційному середовищі на основі 
описів і самоописів сеансів комунікації мовою XML 
 
Розділ 6. Огляд програмного забезпечення від фірм-світових лідерів 
Тема 6.1. Огляд конфігураторів SCADA-програм від фірм-світових лідерів 
Тема 6.2. Огляд конфігураторів LCADA-програм від фірм-світових лідерів 
Тема 6.3. Огляд програмного забезпечення засобів автоматизації від фірми Advantech  
Тема 6.4. Огляд програмного забезпечення засобів автоматизації від фірми Siemens 

 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБАЗПЕЧЕННЯ 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних занять: лекції, та 

лабораторні заняття. 
Лекції – основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викладення 

теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний 
матеріал одної або декількох тем навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначається 
робочою навчальною програмою кредитного модулю. 

Лабораторні заняття – вид навчальних занять на яких студенти під керівництвом 
викладача, шляхом виконання певних, відповідно сформульованих, завдань у лабораторії 
кафедри, закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та 
навичок їх практичного застосування. Перелік лабораторних робіт та їх тематика 
визначаються робочою навчальною програмою кредитного модулю. 
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Лабораторне заняття включає завдання, виконання вимог завдання та додаткових 
вимог викладача та захист. 

Оцінки отримані студентом за окремі лабораторні роботи враховуються при визначені 
рейтингу, відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з 
даної дисципліни, що додається. 

Інфрмаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та інструктивно-
методичні матеріали для студентів, щодо вивчення дисципліни та виконання лабораторних 
робіт.  

 
Основна навчальна література 
 

1. Батюк С.Г. Контролерна автоматизація./ Серія статей.// Енергозбереження та автоматизація 
(ЕСТА).– 2002.– №№ 4. – 12.– 2003.– №№ 1 – 6 
2. Батюк С.Г. Збірник довідкових матеріалів з елементної бази і структури ПТКЗА 
3. Батюк С.Г. Довідковий посібник з використання промислових ПЛК і ПКК в курсовому і 
дипломному проектуванні. 
4. Батюк С.Г., Поміновський С., Трихліб Ю. Довідковий посібник до виконання проектної частини 
атестаційної роботи бакалавра. 
5. Батюк С.Г., Лось В. Довідковий посібник до виконання розрахункової частини атестаційної 
роботи бакалавра. 
6. Батюк С.Г. Довідковий посібник з комплексного інженерного розрахунку промислових САР в 
курсовому і дипломному проектуванні. 
7. Батюк С.Г. Методичний посібник з моделювання промислових САР в лабораторних роботах. 
8. John Karl-Heinz, Tiegelkamp Michael. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation System.– 
Berlin, New York: Springer-Verlag, 2001. 
 

Додаткова навчальна література 
 

1. Управляющие вычислительные машины в АСУ технологическими процессами./ Под ред. 
Т. Харрисона.– М.: Мир, 1975 (т. 1), 1976 (т. 2) 

2. Измерения в промышленности. Справочник./ Под ред. П. Профоса.– М. : Металлургия, 1980 
3. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы.– М.: Энергия, 1979 
4. Родионов В.А., Терехов В.А., Яковлев В.Б. Технические средства АСУТП.– М.: Высшая 

школа, 1989 
5. Прангишвили И.В. Микропроцессоры и локальные сети микроЭВМ в распределенных 

системах управления.– М.: Энергоатомиздат, 1985 
6. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики.– М.:Энергия,1980 
7. Королев Л.Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение.– М.: Наука, 1978 
8. Словарь по кибернетике./ Под.ред. В.М. Глушкова.– Киев: Главная редакция Украинской 

советской энциклопедии, 1979 
9. Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Том 1, 2.– М.: Постмаркет, 2001 

 
 

VI. МОВА 
  

Мова викладання – українська, російська. 
 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Робочою програмою кредитного модуля виконання індивідуальних завдань не 

передбачено. 
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VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 
 Успішність вивчення кредитного модуля дисципліни оцінюється сумою набраних 
балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та відповідні рівні 
наведені в Положеннях про рейтингову систему оцінки успішності студентів, які 
ухвалюються на засіданні кафедри. 
 

 
IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль «Програмування в автоматизованих системах управління  

технологічними процесами» НП-04 є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при 
формуванні індивідуального навчального плану студента. 

 
Опис кредитного модуля розробив  
 

асистент кафедри АТЕП 
Гікало П. В.     

 


