
 

СИЛАБУС                    

навчальної дисципліни  

КОНТРОЛЕРИ ТА ЇХ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

освітньо-професійна програма  

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 
Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

6 кредитів /  180 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Контролери та їх програмне забезпечення» є складовою 

циклу дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.  

Дисципліна спрямована на набуття студентами знань про технології 

побудови програмних систем, методів розробки та використання сучасних 

підходів до промислової розробки програмного забезпечення та вимоги до 

програмних проєктів,  навчанню студентів процесів розроблення систем 

керування технологічними процесами на основі використання ПЛК, 

вивченню їх можливостей,основних типів, побудови, принципів роботи та 

мов їх програмування. 

 
 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Процеси розроблення систем керування технологічними 

процесами на основі використання ПЛК, вивченню їх можливостей, 

основних типів, побудови, принципів роботи та мов їх 

програмування. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Набуття студентами знань та уявлень з технології побудови 

програмних систем, підготовка фахівців, що володіють навиками 

аналізу, проектування та експлуатації розподілених компонентів 

систем управління на базі апаратно-програмних засобів 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

PH 1. Застосовувати сучасні математичні методи для дослідження та 

створення систем автоматизації. 

PH 2. Використовувати основні принципи фізики, електротехніки, 

електромеханіки, електроніки, схемотехніки, мікропроцесорної техніки 

для розрахунку параметрів та характеристик типових елементів систем 

автоматизації.  

PH 3. Знати основні принципи та методи вимірювання основних 

технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань 

та оцінювання їх метрологічних характеристик.  

PH 4. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 

обґрунтувати їх вибір на основі аналізу властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та 

експлуатаційних умов; демонструвати навички налагодження технічних 

засобів автоматизації та вбудованих систем керування.  

PH 5. Вміти аналізувати об’єкти автоматизації (за галузями діяльності) і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на 

основі результатів дослідження їх властивостей. 

PH 8. Використовувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології для 



моніторингу та управління технологічними процесами за допомогою 

засобів людино - машинного інтерфейсу. 

PH 9. Застосовувати сучасні інформаційні технології та навички 

розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм з використанням 

сучасних мов та технологій об’єктно-орієнтованого програмування; 

застосовувати комп’ютерну графіку та 3 Dмоделювання.  

РН 10. Обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне 

програмне забезпечення мікропроцесорних систем управління на базі 

локальних засобів автоматизації та програмованих логічних контролерів 

для вирішення прикладних проблем у професійній діяльності. 

РН 12. Знати та застосовувати вимоги нормативних документів і 

стандартів для конструювання типових схем автоматизації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК3. Здатність  застосовувати знання у практичних ситуаціях  
ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
ЗК 5.   Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел 
СК 5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та програмного 
забезпечення 
СК 7. Здатність застосовувати новітні технології в галузі автоматизації, 

використовувати компютерно-інтегровані технології для збору даних та 
їх архівування, створювати бази даних параметрів процесу та їх 
візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу 
СК 8. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти 
прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем 
керування 

 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1.  

Програмування логічних контролерів 
Тема 1.. Автоматизовані системи керування і їх ієрархія. Моделі 

ПЛК. Будова ПЛК. Принцип роботи ПЛК. Робочий цикл ПЛК. 

Мови програмування ПЛК 

 Тема 2. Технічні характеристики. ПЛК Zelio Logic. Будова. 

Під’єднання. Вхідний та вихідний інтерфейс ПЛК. Робота з меню. 

Введення та редагування ступінчатої діаграми. 

Тема 3. Програмування ПЛК на мові LAD в 

середовищі Zelio Soft 2. 

Тема 4. Приклади програм на мові LAD. Інтелектуальна система 

керування гаражем. 

Тема 5. Основні відомості про ПЛК вітчизняного виробництва 

Мікрол. 

РОЗДІЛ 2. 

Програмування логічних контролерів LOGO! 

концерну Siemens на мові FBD 
Тема 6. Контролери сімейства ПЛК LOGO! Апаратний комплекс 

модулів ПЛК. Особливості вибору та розробки конфігурації. 

Мережеві структури ПЛК. 

Тема 7. Інструментальне середовище розробки програм LOGO! 

Soft! Comfort. Основи запису програм. 

Тема 8. Рішення прикладних задач автоматизації на основі ПЛК. 

Принципи розробки програм. Емуляція функціонування програми. 

Тема 9. Мова функціональних блокових діаграм. Постійні та 

з’єднувачі. Базові функції мови FBD. Спеціальні функції мови FBD. 

Тема 10. Приклади програм на мові FBD. 
 



 

 Міжпредметні зв’язки  

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни « Контролери та 
їх програмне забезпечення » є такі дисципліни як «Електротехніка та 
електромеханіка», «Основи програмування та програмне 
забезпечення», «Теорія автоматичного керування», «Електроніка і 
мікросхемотехніка», «Автоматизація технологічних процесів». 

У подальшому знання та вміння, одержані при вивченні цієї 
дисципліни, використовуються у спеціальних і професійно-
орієнтованих дисциплінах. 

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 
Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 
ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 
довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 
бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо); повторне 
проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт заборонено (в 
тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1. Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д. Технологія 

програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. 

— К.: КНЕУ, 2019. — 372 с. 

2. О.М. Пупена. Промислові мережі та інтеграційні технології: курс 

лекцій для студ. напряму 6050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм 

навчання. Частина 2. Інтеграційні технології. – К.: НУХТ, 2021. – 

34 с. 

3. Невлюдов І.Ш. Технологія програмування промислових 

контролерів в інтегрованому середовищі CODESYS: Навчальний 
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Харків: ХНУРЕ, 2019 . – 264 с. 

4. Комп’ютерні засоби автоматизації електротехнологічних 

установок: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. 

для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою 

«Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси» 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» / М. Я. Островерхов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 222 с. 
 

Допоміжна: 

1.   Куцик А. Автоматизовані системи керування на 

програмованих логічних контролерах: навч. посіб. /А. Куцик, 

В. Місюренко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2018. – 200 с. 

2. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в 

автоматизованих системах : навч. посіб / [Пупена О.М., 

Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.]. – К. : Вид-во 

«Ліра-К», 2018. – 552 с. 



 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 120 

                                            ЗАЛІК 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Викладач(і) 

ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА ПОПОВЕЦЬКА  

Посада: викладач 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: popovetska.liudmyla@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 

https:/ dn.chic.cv.ua 

 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Програмування, видавничої поліграфії та компютерної 

інженерії 

Протокол № 5 від 13 грудня 2022 р. 

 

Голова циклової комісії __________ Гандабура М.С. 
              (підпис)     
         

         

 Розглянуто та погоджено  

на засіданні циклової комісії  

Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 

автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій 

Протокол № ___ від __________________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії __________ Поцілуйко-Григоряк Г.В.
            (підпис)      

 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.tinkercad.com/ - безкоштовний емулятор Arduino 

2. http //www.siemens.com/logo/- Система LOGO 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
https://www.tinkercad.com/

