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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-
професійна програма, 

освітній ступінь  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість  
кредитів  – 7,5 

Галузь знань 

15  «Автоматизація та 

приладобудування» 
 

Нормативна 

Спеціальність  

151  «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання       КП____ 
                          ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Освітньо-професійна 

програма  
«Комп’ютерно-

інтегровані технологічні 
процеси і виробництва» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 225 

10-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 4,3 
самостійної роботи 
магістра – 12,9 

Освітній ступінь 

«Магістр» 

14 год. 10 год. 

Лабораторні роботи: 

16 год. 16 год. 

Семінарські 

– – 

Самостійна робота 

90 год. 79 год. 

Вид контролю 

диф. залік  іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 56/169 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: знайомство з сучасними компонентами SCADA-систем, 

вивчення методів побудови ефективних систем автоматичного та 

автоматизованого керування технологічними процесами з використанням 

програмно-апаратних комплексів SCADA. 

Завдання: розвиток теоретичних знань і практичних навичок, які 

дозволяють розуміти та застосовувати фундаментальні та передові знання та 

наукові принципи, які лежать в основі сучасних автоматизованих інформаційно -

управляючих систем та комплексів при формулюванні та рішенні інженерних 

задач. Формування здібностей вирішення задач дослідження, проектування, 

розробки, налаштування, тестування та експлуатації сучасних автоматизованих 

інформаційно-управляючих систем та комплексів в різних галузях професійної 

діяльності, а також задачі планування та проведення експериментальних 

досліджень властивостей та характеристик даних систем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− принципи побудови промислових SCADA-систем, промислові 

інтерфейси та контролери, які працюють під керуванням SCADA-систем; 

уміти: 

− проектувати SCADA-системи автоматичного та автоматизованого 

керування, з застосуванням сучасних вбудованих засобів розробки та мов 

програмування SCADA-систем; 

− організовувати та керувати розробкою систем промислового керування на 

основі SCADA-систем; 

− встановлювати і налаштовувати програмне і апаратне забезпечення 

SCADA-систем; 

− володіти основними прийомами обробки і представлення 

експериментальні даних (ПК-5); 
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− обирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-технічну 

інформацію, використовувати досягнення вітчизняної та зарубіжної науки, 

техніки і технології (ПК-6); 

− організовувати роботу малих груп виконавців (ПК-23); 

− виробляти інсталяцію та налаштування системного, прикладного та 

інструментального програмного забезпечення SCADA-систем (ПК-31); 

− розробляти інструкції з експлуатації використовуваного технічного 

обладнання та програмного забезпечення для обслуговуючого персоналу (ПК-32). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Апаратні засоби SCADA-систем 

Тема 1 Особливості роботи з каналами введення/виведення 

контролерів 

1.1 Модулі введення/виведення контролера DL-405 (Koyo). 

1.2 Комунікаційні можливості контролерів. 

1.2.1 Польові шини. 

1.2.2 Управляючі мережі. 

1.2.3 Інформаційна мережа Ethernet. 

1.2.4 Експлуатаційні характеристики. 

Тема 2 Програмне забезпечення систем керування 

2.1 Класифікація програмних засобів систем управління технологічними 

процесами. 

2.1.1 Основні можливості пакета ISaGRAF. 

2.2 Загальна характеристика програмного забезпечення SCADA. 

2.2.1 Основні функції SCADA-систем. 

2.2.2 Архітектурна побудова SCADA-систем. 

2.2.3 SCADA як відкрита система. 

2.2.3.1 OPC-інтерфейс. 

2.2.3.2 ActiveX-об’єкти. 

2.4 Організація доступу до SCADA-додатків. 
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2.4.1 Технологія сервер/термінал. 

2.4.2 Internet/Intranet-технології. 

2.5 Інтегровані SCADA-системи. 

2.6 Надійність SCADA-систем. 

2.6.1 Дублювання сервера введення/виведення. 

2.6.2 Резервування мережі та контролерів. 

2.7 Програмно-апаратна платформа. 

2.8 Експлуатаційні характеристики. 

2.9 Основні підсистеми SCADA-пакетів. 

2.9.1 Взаємодія SCADA-пакетів з контролерами. 

2.9.2 Графічний інтерфейс. 

2.9.3 Підсистема сигналізації. 

2.9.4 Підсистема реєстрації, архівування й відображення даних у виді 

трендів. 

2.9.5 Вбудовані мови програмування. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 Розподілені системи керування 

Тема 3 Розподілені системи керування (DCS – Distributed Control 

Systems) 

3.1 Визначення, призначення, функціональні відмінності від SCADA. 

3.2 Коротка характеристика DCS-систем. 

3.3 Процесори й мережі в DCS-системах. 

3.4 Надійність DCS-систем. 

3.5 Інтегроване програмне забезпечення (на прикладі I/A Series). 

3.5.1 База даних керуючого процесора. Конфігуратор ICC. 

Тема 4 Інтеграція АСУТП і АСУП 

4.1 Актуальність інтеграції.  

4.2 Інтегрована система керування підприємством. 

4.2.1 Задачі, які вирішуються на рівні керування виробництвом. 

4.3 Бази даних реального часу. 

4.3.1 Industrial SQL Server (Wonderware).  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем  Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л. с. л. р. с. р. 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Апаратні засоби SCADA-систем 

Тема 1 Особливості роботи з каналами 
введення/виведення контролерів 

46 6 – – 40 

Тема 2 Програмне забезпечення систем 
керування 

64 8 – 16 40 

Разом за змістовим модулем 1  110 14 – 16 80 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) – – – – – 

Семестровий контроль: диф. залік 10 – – – 10 

Усього годин за модулем 1 120 14 – 16 90 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 Розподілені системи керування 

Тема 3 Розподілені системи керування 
(DCS – Distributed Control Systems) 

32 4 – 8 20 

Тема 4 Інтеграція АСУТП і АСУП 34 6 – 8 20 

Разом за змістовим модулем 2 66 10 – 16 40 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р): курсовий проект 30 – – – 30 

Семестровий контроль: іспит  9 – – – 9 

Усього годин за модулем 2 105 10 – 16 79 

Усього годин 225 24 – 32 169 

 

Примітка. Модуль 1 – 10 семестр. Модуль 2 – 11 семестр. 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

...    

 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 

1    

…    
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

 Модуль 1   

1 Розробка однорівневої керуючої програми 4 – 

2 Розробка мнемосхеми технологічного процесу 6  

3 Розмежування прав доступу користувачів до елементів 

мнемосхеми. Розробка та налагодження макросів 

6 – 

 Усього годин за модулем 1 16  

 Модуль 2   

4 Налаштування модулів зберігання та відображення 

технологічних параметрів  

8 – 

5 Особливості створення проекту в середовищі WinCC. 
Робота зіспеціальними інструментальними засобами 

пакету 

8 – 

 Усього годин за модулем 2 16 – 

 Усього годин 32 – 

 
 

8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин * 

дфн зфн 

1 Особливості роботи з каналами введення/виведення 

контролерів 

40 – 

2 Програмне забезпечення систем керування 40 – 

3 Розподілені системи керування (DCS – Distributed 

Control Systems) 

20 – 

4 Інтеграція АСУТП і АСУП 20 – 

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 120 – 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р): КП 30 – 

 Забезпечення семестрового контролю: диф. залік, іспит 19 – 

 Усього годин 169 – 

 

Примітка: 

* − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи. 
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9. Методи навчання 

Методи усного викладення знань: лекції, лабораторні заняття, самостійна 

робота, бесіда, ілюстрації та демонстрації; методи по виробці вмінь та навичок 

(розв’язання тестових завдань, відповіді на питання). 

 

 

10. Методи контролю 

Контрольні роботи, тестування, усне опитування, захист лабораторних 

робіт, реферати, курсовий проект, диф. залік, іспит. 

 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Модуль 1 Модуль 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 

 

 

Лекції 2 3 2 3 10 

Лабор. зан. 6 8 8 8 30 

Поточн. 

контр.: 

     

опитування 2 3 2 3 10 

ін.види 

поточн. 
контр. 

КП 

– – 15 15 30 

іспит     20 

Усього     100 

Т1, Т2 ... Т4 – теми 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 

можливістю 
повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням» 

для студентів зі спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Магістр» . – Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2019. – 42 с. 

2. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням» 

для студентів зі спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Магістр» . – Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2019. – 65 с. 
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3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Системна інтеграція засобів керування технологічним обладнанням» для 

студентів зі спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Магістр» . – Кременчук : 

видавничий відділ КрНУ, 2019. – 17 с. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Андреев Е. Б. SCADA-системы : взгляд изнутри / Е. Б. Андреев, 

Н. А. Куцевич, О. В. Синенко. – М. : Издательство «РТСофт», 2004. –176 с. 

2. Благовещенская М. М. Информационные технологии систем управления 

технологическими процессами / М. М. Благовещенская : учебник для студ вузов. – 

М. : Высшее образование, 2005. – 768 с. – Библиогр. : С. 752 (11 назв.). – ISBN 5-

06-004863-2. 

3. Проектирование АСУТП в SCADA-системе TRACE MODE : учеб. 

пособие. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007.  

Допоміжна 

4. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко. – М. : Горячая линия-Телеком, 

2009. – 606 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://window.edu.ru/resource/205/61205 

2. www.scada.ru 

http://window.edu.ru/resource/205/61205

