
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  2.1.07 

2. Назва: Інтегровані системи управління 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: 1 (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Стеценко А.М., старший 

викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 

• знати структуру та склад багаторівневих розподілених автоматизованих систем керування 

технологічними процесами (АСК ТП); спеціалізоване програмне забезпечення для розробки 

проектів АСК ТП; комплекси технічних засобів автоматизації та тенденції їх розвитку для 

використання в проектах АСК ТП; спеціалізовані мови програмування для розробки 

програмного забезпечення в проектах автоматизації; 

• вміти створювати проекти АСК ТП типових технологічних процесів; розробляти підсистеми 

технічного, програмного, математичного забезпечення у проектах АСК ТП; здійснювати 

експлуатацію існуючих АСК ТП. 

 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, модульні 

контрольні роботи, екзамен 

 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: інформатика та комп’ютерна 

техніка, теорія інформації, теорія автоматичного керування, автоматизація технологічних процесів і 

виробництв, технічні засоби автоматизації, контролери та їх програмне забезпечення. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
проектування систем автоматизації. 

 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Основні поняття про автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК 

ТП): структура інформаційних потоків, піраміда керування сучасним виробництвом, класифікація 

технологічних процесів, схеми керування в АСК ТП. 

Тема 2. Функціональна структура АСК ТП. Функції АСК ТП. Технічне, програмне, математичне, 

інформаційне та організаційне забезпечення АСК ТП. Оперативний персонал АСК ТП. Апаратно-

технічна платформа автоматизованих систем керування. Пристрої зв’язку з об’єктом. 

Тема 3. Мікропроцесорні системи керування. Програмовані логічні контролери (ПЛК) та їх 

класифікація. 

Тема 4. Огляд мікропроцесорних програмно-технічних комплексів вітчизняних та закордонних фірм, 

розподілені мікропроцесорні комплекси, спеціалізовані контролери, засоби програмування 

контролерів. Розробка АСК ТП на базі ПЛК Lagoon, К1, Forth-Logic. 

Тема 5. Розробка АСК ТП на базі Siemens Logo, Mitsubishi Alfa. 

Тема 6. Розробка АСК ТП на базі ПЛК Wincon, Click. 

Тема 7. Апаратна реалізація зв‘язку автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора з пристроями 

вводу-виводу. Особливості побудови комунікаційного програмного забезпечення, інтерфейси і 

протоколи передачі даних. Технологія ОРС (OLE for Process Control) як засіб обміну інформацією 

між пристроями керування та програмним забезпеченням АРМ оператора. 

Тема 8. Промислові мережі: визначення, основні поняття, характеристики, різновиди, особливості 

застосування у системах контролю та керування технологічними процесами. Технологія Industrial 

Ethernet (IE) як засіб організації промислового комунікаційного інтерфейсу у системах контролю та 

керування технологічними процесами. 

Тема 9. Автоматизоване проектування АСК ТП з використанням SCADA-системи Trace Mode, її 

функціональна структура, призначення, можливості. Структура проекту АСК ТП у SCADA-системі 

Trace Mode. 

Тема 10. Задачі організаційно-економічного управління підприємством в реальному часі. Системи 

планування ресурсів підприємства (ERP), управління виробництвом (MES), управління основними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фондами (EAM), управління людськими ресурсами (HRM) та їх взаємозв’язок. Задачі 

функціональних підсистем управління виробничими потоками підприємства. 

Тема 11. Інтелектуальні системи керування: принципи побудови, класифікація, способи реалізації. 

Інтелектуальні системи керування на базі нечіткої логіки. 

Тема 12. Інтелектуальні системи керування на базі класичних нейронних мереж. 

Тема 13. Інтелектуальні системи керування на базі гібридних нейронних мереж. 

 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Пупена О.М., Ельперін І.В. і ін. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих 

симтемах. Навчальний посібник.- К. Ліра-К, 2011, - 552 с. 

2. Аристова Н.И., Корнеева А.И. Промышленные программно-аппаратные средства на отечественном 

рынке АСУ ТП. –М.: „Научтехлитиздат”, 2001. 

3. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП: Учебное пособие - М. : 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 328 с. ISBN 5-7038 –2640-Х3. - 

http://www.adastra.ru/news/20050227/ 

4. Деменков Н.П. Языки программирования промышленных контроллеров: Учебное пособие / Под 

редакцией К.А. Пупкова.- М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.- 172 с. ISBN 5-7038 –2608-Х. – 

http://www.astrabook.ru/new. 

5. Руководство пользователя TRASE MODE 6 . Интегрированная Scada/HMI-Softlogic-MES-EAM-

HRM система для розработки АСУ ТП , АСКУЭ и систем управления производством, том 1-2. 

М,2007.- AdAstra Research Group, Ltd. - www.adastra.ru 

 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 8-го семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

 

16. Мова викладання:  українська. 
 

Завідувач кафедри Древецький В.В., д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Index: 2.1.07 
2. Tittle: Integrated control systems; 

3. Type: Required 
4. The level of higher education:  I (bachelor’s degree) 
5. Year of study: 4 

6. Semester: 8 

7. The number of ECTS credits: 5 

 

8. Full name of Lecturer, degree, position: A.M. Stetsenko, senior teacher of the Department of 

Automation, Electrical Engineering and Computer-Integrated Technologies. 

 

9. Content: after studying the discipline the student must 

• to know the structure and the content of multilayer distributed automated control systems of 

technological processes (ACSTP); specialized software for projects’ of ACSTP development; 

complexes of automation equipment and tendencies of their advance for use in the projects of 

ACSTP; specialized programming languages for software development in the projects of automation; 

• to be able to develop the projects of ACSTP of typical technological processes; to design the 

subsystems of technical, software-based, mathematical support in the projects of ACSTP; to 

implement the exploitation of the existing ACSTP. 

 

10. Language of studies: Ukrainian. 

 
Ключові слова: 
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