
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СУЧАСНІ ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

ВИРОБНИЦТВА. ДВСПП 3
Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Освітні програми: Комп’ютерні науки, Мехатроніка та робототехніка, Обладнання
легкої промисловості та побутового обслуговування, Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і виробництва, Якість стандартизація та сертифікація

1. Анотація курсу:
Семестр: 2.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180, з них лекції – 20 год., лабораторні – 20
год., самостійна робота – 140 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.
Мета курсу: набуття здатності застосувати навички реалізації керування сучасними
засобами технологічними процесами виробництва.
Результати навчання дисципліни:
Знати основи створення нових інноваційних комплексів для керування
технологічними процесами, що надасть змогу більшої потужності випуску продукції
та продуктивності роботи на виробництві.
Вміти оцінювати інноваційний потенціал нових перспективних рішень для створення
сучасних автоматизованих комплексів.
Знати основи побудови різних сучасних засобів керування систем автоматизації, які
пов’язані з особливостями роботи таких пристроїв.
Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):
базові знання бакалавра.
Зміст дисципліни: Тема 1. Мікроконтролери. Структура мікроконтролера.
Процесорне ядро мікроконтролера. Резидентна пам'ять мікроконтролера. Порти
введення/виводу. Таймери і процесори подій. Аналогово-цифрові й цифро-аналогові
перетворювачі. Мінімізація споживання енергії в мікропроцесорних системах.
Моніторинг напруги живлення мікропроцесора. Апаратні і програмні рішення щодо
підвищення надійності роботи мікропроцесора. Тема 2. Мікроконтролер РІС 16F877.
Характеристика мікроконтролера. Cтруктурна схема мікроконтролера PIC16F877.
Організація пам'яті. Регістр стану STATUS. Регістр OPTION. Регістр  INTCON.
Лічильник команд. Стек. Порти введення/виводу. Таймери. Модуль 10-розрядного
аналогово-цифрового перетворювача. Переривання. Сторожовий таймер WDT. Біти
конфігурації. Система команд. Тема 3. Програмований логічний контролер (ПЛК).
Опис ПЛК ОВЕН. Призначення. Технічні характеристики. Умови експлуатації.
Пристрій контролера ОВЕН ПЛК 150. Тема 4. Програмування ПЛК CoDeSys 2.3.
Середовище програмування CoDeSys.  Компоненти проекту. Тема 5. Програмування
ПЛК. Список інструкцій (IL). Модифікатори і оператори IL. Структурований текст
(ST). Мова послідовних функціональних схем (SFC). Мова функціональних блокових
діаграм (FBD). Безперервні функціональні схеми (CFC). Мова релейних діаграм (LD).

Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.
Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).
Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний,
дослідницький.
Методи контролю: усний (опитування), письмовий (завдання), тестовий,
лабораторний.
Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 2).



Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань
для поточного контролю, комплекти тестових завдань для рубіжного і підсумкового
контролів.
Мова навчання: українська.

2. Оцінювання:

Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен)

Поточне оцінювання та самостійна
робота* МК ** (тестовий)

Екзамен
***

Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5

15 15 15 15 10 20 10 100

* – 50 % балів відводиться за СРС (за кожною темою);
** – кількість модульних (тестових) контролів визначає викладач;
*** – нормативне значення, корегування не допускається.

Розподіл балів з дисципліни

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Усього

Виконання і захист
лабораторної роботи

15 15 15 15 10 70

Модульний, поточний контроль 20 20

Екзамен 10 10

Всього з дисципліни 100

Критерії оцінювання екзамену
Екзамен проводиться у формі тестового підсумкового контролю та складається

з таких компонентів:
 50% від загальної кількості питань на знання та розуміння теоретичних

відомостей.
 50% від загальної кількості питань на володіння практичними навичками для

розв’язку прикладних завдань.
Кожне питання оцінюється в 1 бал. Загальна кількість набраних балів (в

залежності від їх питомої ваги) переводиться в екзаменаційну оцінку за 10 бальною
шкалою (максимальна оцінка).

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за
національною

шкалою

Оцінка в
балах

Оцінка за
шкалою

ECTS
Пояснення

відмінно 90-100 А
Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок)




