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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни “Програмно-апаратні комплекси 

керування технологічними процесами”  складена відповідно до 
освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є перелік питань, 
розгляд яких становить передумови для успішної роботи над 
науковим дослідженням та які стосуються, зокрема, процесів 
програмно-апаратних комплексів керування технологічними 
процесами. Результатом вивчення дисципліни є готовність здобувача 
до написання частини розділів дисертаційної роботи. 

Анотація 
Метою вивчення дисципліни є забезпечення єдиного комплексного 

підходу, системності і послідовності при одержанні знань, оволодіння 
необхідним обсягом теоретичних і практичних знань із сучасних 
методів дослідження об'єктів керування та програмно-апаратних 
комплексів керування технологічними процесами, теоретичні основи 
створення і реалізації ТП, системний принцип створення і поняття 
«складні системи», загальні відомості про інтегровані автоматизовані 
системи керування об'єктами.  

В межах програми розглядається один змістовий модуль, в якому 
подано загальну характеристику програмно-апаратних комплексів 
керування технологічними процесами. Сучасна інформатизація 
суспільства вимагає побудови сучасних автоматизованих систем 
управління (АСУ) різними об’єктами. Стрімкий розвиток науки та 
техніки вимагає прогресивних рішень та пошуку нових моделей, 
методів, засобів та технологій побудови сучасних засобів 
автоматизації та комп’ютеризованих систем управління (КСУ).  В 
умовах конкурентного ринку праці, сучасний фахівець з 
комп’ютерних наук повинен володіти знаннями сучасного 
математичного апарату, методами моделювання та прогнозування, 
сучасними підходами до побудови автоматизованих систем 
управління, знати сучасні засоби автоматизації та володіти сучасними 
програмними засобами, що використовуються на всіх етапах 
життєвого циклу комп’ютерних систем.   Широке використання АСУ 
обумовлене бажанням людства автоматизувати свою роботу з метою 
оптимізації та полегшення праці. На підприємствах з підвищеними 
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ризиками небезпеки виключення участі людини у технологічних 
процесах є необхідністю, а не примхою.  Сучасні підприємства та 
установи застосовують автоматизовані системи, як для управління 
підприємства, так, і для автоматизації технологічних процесів.  
Ключові слова: керування, програмно-апаратні комплекси, 
регулятор, оптимізація, модель, SCADA-система, системи 
автоматизованого керування, системи прийняття рішень.  

 

Abstract 
The purpose of studying the discipline is to provide a unified integrated 

approach, systematic and consistent in obtaining knowledge, mastering the 

necessary amount of theoretical and practical knowledge of modern 

methods of study the objects of control and software and hardware 

complexes control technological processes, theoretical foundations for the 

creation and implementation of TA, the systemic principle of creation and 

the concept of "sophisticated systems", an overview of integrated 

automated object management systems. 
Within the program one semantic module is considered, in which the 

general characteristic of software and hardware complexes of control of 

technological processes is presented. Modern information society requires 

the construction of modern automated control systems (ACS) of different 

objects. The rapid development of science and technology requires 

progressive solutions and finding new models, methods, tools and 

technologies for the construction of modern automation and computerized 

control systems (CSS). In a competitive job market, a modern computer 

science specialist must have knowledge of modern mathematical apparatus, 

modeling and forecasting methods, modern approaches to the construction 

of automated control systems, know the modern automation tools and have 

modern software tools used at all stages of the life cycle computer systems. 

The widespread use of automatic control systems is driven by the desire of 

humanity to automate its work in order to optimize and facilitate work. At 

high risk enterprises, the exclusion of human participation in technological 

processes is a necessity, not a whim. Modern enterprises and institutions 

use automated systems, both for enterprise management and for process 

automation. 
Key words: control, software-hardware complexes, controller, 

optimization, model, SCADA-system, automated control systems, 

decision-making systems. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 Денна форма 
навчання 

Заочна  
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 3 

Галузь знань 
12 Інформаційні 

технології 

Навчальні дисципліни 
фахової підготовки, 
також зі скороченим  
терміном навчання 

Модулів – 2 
Спеціальність 

122 "Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології” 

Рік підготовки: 
Змістових 
модулів – 2 

3-й 3-й 

Загальна 
кількість годин – 

90 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
Самостійної 
роботи студента 
–  3 

Рівень вищої 
освіти: 

PhD 
 

20 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

– – 
Лабораторні 

10 год. 4 год. 
Самостійна робота 

60 год. 84 год. 
Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 40% до 60% 
для заочної форми навчання – 6% до 94% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є забезпечення єдиного комплексного 

підходу, системності і послідовності при одержанні знань, оволодіння 
необхідним обсягом теоретичних і практичних знань із сучасних 
методів дослідження об'єктів керування та програмно-апаратних 
комплексів керування технологічними процесами, теоретичні основи 
створення і реалізації ТП, системний принцип створення і поняття 
«складні системи», загальні відомості про інтегровані автоматизовані 
системи керування об'єктами. 

Завдання вивчення дисципліни полягають в отриманні 
теоретичних знань та практичних навичок щодо освоєння програмно-
апаратних комплексів керування технологічними процесами, 
формування умінь моделювати технологічні процеси. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 

• основні компоненти і підсистеми систем автоматизованого 
проектування;  

• технічне забезпечення цих систем;  
• програмно-інформаційне і організаційно-методичне забезпечення. 

вміти: 
• побудувати математичні моделі досліджуваного процесу; 
• пристрою або виробництва, створювати схеми алгоритмів 

розв’язання поставлених задач; 
• написати програму, налагодити її і виконати аналіз отриманих 

результатів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. 
Тема 1. Програмно-апаратні комплекси керування як людино-

машинні системи для оптимізації функціонування об'єкта 
керування за критеріями керування.  
Програмно-апаратний комплекс  моделювання мікропроцесорних 
систем керування. Використання прикладного програмного 
забезпечення виробничого характеру. Програмне управління 
процесами в галузі. 
Тема 2. Поняття «складні системи». Фізичне і математичне 
моделювання об'єктів керування.  
Складні системи. Моделювання складних систем. Фізичне 
моделювання.  Принципи аналітичного методу математичного 
моделювання. Моделі об'єктів та систем керування. 
Тема 3. Ідентифікація об'єктів керування. Активні і пасивні 
експерименти. Поняття про «чорну» і «сіру» скриньки.  
Поняття про ідентифікацію. Ідентифікація математичних моделей 
об’єктів керування. Методи експериментальних досліджень. Загальні 
вимоги до проведення експерименту. Поняття про «чорну» і «сіру» 
скриньки. 

Модуль 2. 
Змістовний модуль 1. 

Тема 4. Розробка логічного метода діагностики аномальних 
ситуацій в АСК ТП міського господарства у вигляді таблиць 
вирішення і методи перетворення цих таблиць в програми для 
ПЕОМ або МПК та їх дослідження. 
Питання діагностики надійності об'єктів керування міського 
господарства. Методи логічної діагностики в АСК ТП. Таблиці 
вирішення. Програмування таблиць для ПЕОМ або МПК.  
Тема 5. Розробка математичної моделі вибору раціональних 
варіантів вирішення задачі за методом послідовного аналізу та її 
дослідження. 
Методи та прийоми послідовного шляху аналізу. Математичні моделі 
вибору раціональних варіантів вирішення задач 
Тема 6. Розробка математичної моделі вибору раціональних 
варіантів вирішення задачі за методом гілок і меж та її 
дослідження. 
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Метод гілок та меж. Розв'язок задачі цілочисельного моделювання 
методом гілок та меж.  
Тема 7. Розробка математичної моделі потреби житлового 
мікрорайону в енергетиці та її дослідження. 
Дослідження потреб житлового мікрорайону в енергетиці. 
Математичне моделювання енергетичних залежностей. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

л п ла
б 

ін
д ср л п ла
б 

ін
д ср
 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Програмно-

апаратні комплекси 
керування як людино-

машинні системи для 
оптимізації 
функціонування об'єкта 
керування за критеріями 
керування. 

13 3 1   9 13 1    12 

Тема 2. Поняття «складні 
системи». Фізичне і 
математичне моделювання 
об'єктів керування. 

13 3 2   8 13 1    12 

Тема 3. Ідентифікація 
об'єктів керування. 
Активні і пасивні 
експерименти. Поняття 
про «чорну» і «сіру» 
скриньки. 

13 3 1   9 12     12 
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Модуль 2  
Змістовий модуль 1 

Тема 4. Розробка 
логічного метода 
діагностики аномальних 
ситуацій в АСК ТП 
міського господарства у 
вигляді таблиць 
вирішення і методи 
перетворення цих таблиць 
в програми для ПЕОМ або 
МПК та їх дослідження. 

13 3 2   8 14  2   12 

Тема 5. Розробка 
математичної моделі 
вибору раціональних 
варіантів вирішення задачі 
за методом послідовного 
аналізу та її дослідження. 

11 3    8 12     12 

Тема 6. Розробка 
математичної моделі 
вибору раціональних 
варіантів вирішення задачі 
за методом гілок і меж та 
її дослідження. 

14 3 2   9 14  2   12 

Тема 7. Розробка 
математичної моделі 
потреби житлового 
мікрорайону в енергетиці 
та її дослідження. 

13 2 2   9 12     12 

Усього годин 90 20 10   60 90 2 4   84 
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5. Теми практичних занять 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 

 Тема 1. Розробка логічного метода 
діагностики аномальних ситуацій в АСК ТП 
міського господарства у вигляді таблиць 
вирішення і. 

2 2 

2 
Тема 2. Методи перетворення таблиць 
вирішення в програми для ПЕОМ або МПК 
та їх дослідження. 

2 - 

3 

Тема 3. Розробка математичної моделі 
вибору раціональних варіантів вирішення 
задачі за методом гілок і меж та її 
дослідження. 

2 - 

4 
 Тема 4. Розробка математичної моделі 
потреби житлового мікрорайону в енергетиці 
та її дослідження. 

2 2 

5 

Тема 5. Дослідження математичної моделі 
вибору раціональних варіантів вирішення 
задачі за методом гілок і меж та 
математичної моделі потреби житлового 
мікрорайону в енергетиці 

2 - 

Разом 10 4 
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6. Самостійна робота 
Самостійна робота є методом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Самостійна робота здобувача над засвоєнням навчального матеріалу з 
навчальної дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних 
аудиторіях та в домашніх умовах.  

Розподіл годин самостійної роботи для аспірантів денної форми 
навчання: 

44 години – опрацювання лекційного матеріалу, в тому числі: 
32 годин – опрацювання матеріала, що викладався на лекціях; 
12 годин – опрацювання окремих питань, які не викладалися на  
                             лекціях; 
16 годин – підготовка до лабораторних робіт, в тому числі: 
6 годин – вивчення методичних вказівок перед проведення  
                             лабораторної роботи; 
10 годин – підготовка звітів з лабораторних робіт; 
42 години – підготовка до контрольних заходів. 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

“Програмно-апаратні комплекси керування технологічними 
процесами” є написання реферату по темах, вказаних у п.6.1. 
Загальний обсяг реферату визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. 
Реферат оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 
297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 

мм. Реферат може бути рукописним або друкованим і виконується 
українською мовою. 

Перевірка реферату з самостійної роботи відбувається у терміни, 
спільно обумовлені студентом і викладачем. 
 

6.1 Завдання для самостійної роботи 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 
 Тема 1. Системний принцип створення АСК 
ТП.  

9 12 

2 Тема 2. Розробка та оптимізації моделей 8 12 
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керування   

3 
 Тема 3. Імітаційне та аналітичне 
моделювання складних систем керування  

9 12 

4 

 Тема 4. Розробка математичної моделі 
вибору раціональних варіантів вирішення 
задачі за методом послідовного аналізу та її 
дослідження 

8 12 

5 
Тема 5.  Математичні моделі об'єктів 
міського господарства.  

8 12 

6 
Тема 6.  Інтегровані автоматизовані системи 
керування (ІАСК) об'єктами міського 
господарства 

9 12 

7 Тема 7. ІАСК міським господарством 9 12 
Разом 60 84 

 

7. Методи навчання 
7.1. Лекції проводяться з використанням технічних засобів 

навчання і супроводжуються демонстрацією презентацій за 
допомогою проектора.  

7.2. Лабораторні роботи проводяться із використанням ТЗН, ПК та 

відповідного програмного забезпечення: Microsoft Windows, Microsoft 
Office, MatLab, AutoCAD. 

7.3. Аспіранти заочної форми навчання виконують індивідуальну 
роботу. 

7.4.  Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності здобувача при оцінюванні результатів поточного та 
підсумкового контролів є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та 
додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку 
і розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 
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• вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
 

8. Методи тестування 
Для визначення рівня засвоєння здобувачами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання: 
1) поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях 
шляхом усного опитування і перевірки виконаних лабораторних робіт 
та домашніх завдань;  
2) виконання додаткових індивідуальних завдань під час 
лабораторних робіт і консультацій; 
3) поточне тестування після вивчення кожного змістового 
модуля; 
Введена кредитно-трансферна система організації навчального 
процесу зі 100-бальною шкалою оцінювання знань здобувачів. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання здобувачів проводиться відповідно до вимог ECTS 

.9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 Модуль 2 
СУ

М
А

 

Змістовний модуль 
1 

Змістовний модуль 
 2 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7  

20 20 10 20 10 10 10 100 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю, є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
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програмою навчальної дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на лабораторних заняттях) проводиться за такими 
критеріями: 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Розподіл балів, що присвоюються студентам денної форми навчання, 
за видами робіт:  

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100  

 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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10. Рекомендована література 
Базова 

1. Бобух А.О. Автоматизовані системи керування 
технологічними процесами. Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. 
– 185 с. (гриф МОН України) 

2. Трегуб В.Г. Основи комп'ютерно-інтегрованого керування. – 

К.: НУХТ, 2005. – 191 с. (гриф МОН України) 
3. Экономико-математические методы и прикладные модели:  

Уч. пособие для вузов /  В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. 
Дайитбегов и др. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с. 

4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Г.О. 
Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для самостійного 
вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с. 

5. Зеленський К.Х. Математичне програмування: Навч. посіб. 
для дистанційного навчання/ За наук. Ред. О.А. Стеніна. – К.: 
Универсітет “Україна”, 2007. –241 с. 
Допоміжна 

1. Кулян В.Р. Математическое программирование (с элементами 
информационных технологий): Учеб. пособие для студентов 
нематемат. спец. Вузов / В.Р. Кулян, Е.А. Юнькова, А.Б. Жильцов. – 

К.: МАУП, 2000. – 124 с. 
2. Адлер Ю.П.,  Маркова Е.В.,  Грановский Ю.В.  Планирование 

эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 

280 с. 
3. Гультяев А.К., MATLAB 5.3. Имитационное моделирование в 

среде Windows: Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. 
– 400 с. 

4. Краскевич В.Е., Зеленский К.Х., Гречко В.И. Численные 
методы в инженерных исследованиях. – К.: Вища школа, 1986. – 263 

с. 
5. Пчелкин Ю.Н., Сорокин А.И. Устройства и оборудование для 

регулирования микроклимата в животноводческих помещениях. М., 
Россельхозиздат, 1977. – 216 с. 

6. Мірошник В.О. Оптимізація технологічних процесів галузі. 
Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2008 – 94 с. 
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7. Мірошник В.О. Лендєл Т.І., Типові технологічні процеси як 
об’єкти керування в галузях АПК. Методичні вказівки. К.: НУБіП 
України 2016 р., 126 с. 

8. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів. 
Навчальний посібник. / В.Лисенко, Є.Чернишенко, В.Решетюк, 
В.Мірошник, Н.Заєць, І.Цигульов. – К.:АграрМедіаГруп, 2016. – 476 

с. 
  

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/). 
2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/. 

 


