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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни Основи комп’ютерно-

інтегрованого управління розроблена відповідно до освітньо-професійної про-

грами Автоматизоване управління технологічними процесами спеціальності 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 15 Ав-

томатизація та приладобудування підготовки першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наступне: 

- апаратно-програмні засоби, які дозволяють автоматизувати більшість 

технологічних процесів середнього ступеня складності (програмовані логічні 

контролери фірми ОВЕН); 

- середовище програмування CoDeSys фірми 3S (Smart Software 

Solutions). 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни наведені в таблиці ни-

жче. 

Навчальні дисципліни, вивчення яких 

передує вивченню даної 

навчальної дисципліни 

Навчальні дисципліни, вивчення яких 

спирається на вивчення даної 

навчальної дисципліни 

1 2 

Комп’ютерні технології та програмування Комп’ютерно-інтегровані технології 

 

Робоча програма навчальної дисципліни складається з наступних моду-

лів: 

- базові можливості програмованих логічних контролерів фірми ОВЕН, 

основні характеристики середовища програмування CoDeSys фірми 3S (Smart 

Software Solutions); 

- розширені можливості програмованих логічних контролерів фірми 

ОВЕН, створення програмного забезпечення в середовищі програмування 

CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

Метою викладання навчальної дисципліни є наступне: 

- навчити студентів самостійно працювати на персональному комп’ютері 

в середовищі програмування CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions); 

- сформувати у студентів навички самостійного складання алгоритмів для 

розв’язання поставлених задач і навички самостійної розробки програмного за-

безпечення на основі складених алгоритмів; 
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- сформувати у студентів навички оптимізувати розроблене програмне за-

безпечення з точки зору розмірів коду, швидкодії, зовнішнього вигляду, зруч-

ності при користуванні і так далі. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є наступне: 

- опанування архітектури програмованих логічних контролерів фірми 

ОВЕН; 

- опанування середовища програмування CoDeSys фірми 3S (Smart 

Software Solutions). 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти студенти повинні: 

- знати: архітектуру програмованих логічних контролерів фірми ОВЕН, 

програмне забезпечення середовища програмування CoDeSys фірми 3S (Smart 

Software Solutions); 

- вміти: самостійно складати алгоритми для розв’язання поставлених за-

дач, самостійно розробляти програмне забезпечення на основі складених алго-

ритмів в середовищі програмування CoDeSys фірми 3S (Smart Software 

Solutions) для програмованих логічних контролерів фірми ОВЕН, оптимізувати 

розроблене програмне забезпечення з точки зору розмірів коду, швидкодії, на-

дійності, зовнішнього вигляду, зручності при користуванні і так далі. 

Студенти повинні мати наступні фахові компетенції (ФК): 

К16. Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного 

моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних 

моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості 

їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

К18. Здатність використовувати для вирішення професійних завдань но-

вітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх ар-

хівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за 

допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу. 

К19. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та вміти розро-

бляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керу-

вання на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контро-

лерів програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. 

К21. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інфо-

рмаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та 
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використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середо-

вища для вирішення задач автоматизації. 

Студенти повинні демонструвати наступні програмні результати навчан-

ня (ПРН): 

ПР3. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навич-

ки розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов висо-

кого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати 

бази даних та використовувати інтернет-ресурси. 

ПР6. Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, іде-

нтифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних мо-

делей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх 

функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

ПР9. Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних 

для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 

людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-

інтегровані технології. 

ПР12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне за-

безпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, 

зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керу-

вання базами даних, методів комп’ютерної графіки. 

ПР15. Вміти використовувати знання сучасного рівня та новітніх техно-

логій в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, 

проектувати багаторівневі систем керування, збору даних і їх архівування для 

формування бази даних параметрів процесу і та їх візуалізації, а також створен-

ня автоматизованих робочих місць оператора на основі SCADA-систем. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити 

EСТS). 

Консультативну допомогу студенти можуть отримати у науково-

педагогічних працівників кафедри автоматизованого управління технологічни-

ми процесами, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з запитом 

на електронну пошту kafedrakte@ukr.net. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1. 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ECTS: 4 

Галузь знань: 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

Фахова Фахова Спеціальність: 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Кількість модулів: 2 

Освітньо-професійна програма: 

Автоматизоване управління 

технологічними процесами 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр: 

7-й 7-й 

Загальна кількість 

годин: 120 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Лекційні заняття: 

32 год. 14 год. 

Практичні заняття: 

32 год. 10 год. 

Самостійна робота: 

56 год. 96 год. 

Вид контролю: 

Екзамен Екзамен 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  2. 

Модуль № 1. Базові можливості програмованих логічних контролерів фі-

рми ОВЕН, основні характеристики середовища програмування CoDeSys фірми 

3S (Smart Software Solutions). 
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Тема № 1.1. Програмований логічний контролер ПЛК150 фірми ОВЕН. 

Основні відомості про програмований логічний контролер ПЛК150 фірми 

ОВЕН. Технічні характеристики ПЛК150 фірми ОВЕН. Будова ПЛК150 фірми 

ОВЕН. Підключення до ПЛК150 фірми ОВЕН вхідних і вихідних сигналів (під-

ключення вхідних аналогових сигналів, підключення вхідних дискретних сиг-

налів, підключення вихідних аналогових сигналів, підключення вихідних дис-

кретних сигналів). Заходи безпеки при роботі з ПЛК150 фірми ОВЕН. 

Тема № 1.2. Середовище програмування CoDeSys фірми 3S (Smart 

Software Solutions). 

Основні відомості про середовище програмування CoDeSys. Склад доку-

ментації по CoDeSys. Компоненти проекту в CoDeSys (проект, програмні ком-

поненти (функції, функціональні блоки, програми), дії, ресурси, бібліотеки, ти-

пи даних, візуалізації). 

Тема № 1.3. Робота із проектом в середовищі програмування CoDeSys 

фірми 3S (Smart Software Solutions). 

Елементи головного вікна CoDeSys (меню, панель інструментів, організа-

тор об’єктів (вкладки “POUs”, “Data types”, “Visualizations”, “Resources”), робо-

ча область редактора, вікно повідомлень, рядок статусу). 

Основні елементи пункту меню “File”, які дозволяють керувати проектом 

(команди “New”, “New from template”, “Open” та інші). Основні елементи пунк-

ту меню “Project”, які дозволяють керувати проектом (команди “Build”,“Rebuild 

all”,“Clean all” та інші). 

Основні елементи пункту меню “Project–Options…”, які дозволяють нала-

годжувати проект (вкладки “Load & Save”, “User information”, “Editor”, “Desk-

top”, “Colors”, “Directories”, “Log”, “Build”, “Passwords”, “Source download”, 

“Symbol configuration”, “Database connection”, “Macros” вікна “Options”). 

Тема № 1.4. Створення програмного коду в середовищі програмування 

CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

Редактори програмних компонентів (розділ коду і розділ об’яв). Межі 

друкованого листа. Коментарі. Інтелектуальне уведення. Розділ об’яв (вхідні 

змінні, вихідні змінні, вхідні і вихідні змінні, локальні змінні, RETAIN-змінні, 

PERSISTENT-змінні, константи, EXTERNAL-змінні). Зарезервовані слова. 

Об’ява змінних в програмному коді. Директиви компілятора. Оператори і фун-

кції IEC 61131-3 (арифметичні оператори, бітові оператори, оператори зсуву, 

оператори вибірки, оператори порівняння, адресні оператори, оператори викли-
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ку, допоміжні функції, функції явного перетворення типів, математичні функ-

ції). 

Тема № 1.5. Основні ресурси середовища програмування CoDeSys. 

Глобальні змінні (визначення глобальних змінних, структурування глоба-

льних змінних, створення і редагування списків глобальних змінних). Конфігу-

рація тривог (сигнальна система, термінологія, класи тривог, групи тривог, за-

пис тривог). Менеджер бібліотек (отримання інформації про бібліотеки, бібліо-

тека standard.lib, створення бібліотеки). Бортжурнал (створення протоколу пос-

лідовності дій під час online-сесії, категорія і опис дій, збереження протоколу 

послідовності дій в режимі Online). Конфігурація ПЛК (огляд можливостей, ба-

зові терміни, робота в редакторі конфігуратора ПЛК, загальні параметри конфі-

гурації ПЛК, налагодження параметрів конфігуратора ПЛК, конфігурація моду-

лів уведення/виведення, конфігурація каналу, конфігурація ПЛК в режимі 

Online, визначення стану модулів уведення/виведення). Менеджер перегляду 

(огляд можливостей, робота в редакторі менеджера перегляду в режимі Offline, 

робота в редакторі менеджера перегляду в режимі Online). Конфігурація задач 

(огляд можливостей, робота в редакторі конфігуратора задач, системні повідо-

млення, конфігуратор задач в режимі Online). Налагодження цільової платфор-

ми. Робоча область. 

Тема № 1.6. Додаткові ресурси середовища програмування CoDeSys. 

Менеджер параметрів (огляд можливостей і підключення, робота в редак-

торі менеджера параметрів, типи списків параметрів і їх атрибути, керування 

списками параметрів, редагування списку параметрів, менеджер параметрів в 

режимі Online, експорт/імпорт списку параметрів). ПЛК-браузер (огляд можли-

востей, набір команд, макророзширення команд, додаткові команди). Цифрове 

трасування (огляд можливостей, конфігурація трасування, керування процесом 

трасування, відображення даних). Інструменти (властивості доступних інстру-

ментів, конфігурація команд інструментів). Система керування рухом 

SoftMotion. 

Модуль № 2. Розширені можливості програмованих логічних контроле-

рів фірми ОВЕН, створення програмного забезпечення в середовищі програму-

вання CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

Тема № 2.1. Мова програмування Instruction List (IL). 

Загальні відомості про мову програмування Instruction List (IL). Формат 

інструкцій. Акумулятор. Перехід на мітку. Дужки. Модифікатори. Оператори. 
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Виклик функціональних блоків і програм. Виклик функцій. Коментування про-

грамного коду. Мова програмування IL в режимі виконання. 

Тема № 2.2. Мова програмування Structured Text (ST). 

Загальні відомості про мову програмування Structured Text (ST). Порядок 

обчислення виразів. Пустий вираз. Оператор вибору IF. Оператор множинного 

вибору CASE. Оператор циклу WHILE. Оператор циклу REPEAT. Оператор 

циклу FOR. Оператор повернення EXIT. Оператор повернення RETURN. Ітера-

ції на базі робочого циклу ПЛК. Оформлення тексту. 

Тема № 2.3. Мова програмування Sequential Function Chart (SFC). 

Загальні відомості про мову програмування Sequential Function Chart 

(SFC). Кроки. Переходи. Початковий крок. Паралельні гілки. Альтернативні гі-

лки. Перехід на довільний крок. Спрощена SFC-схема. Стандартна SFC-схема. 

Класифікатори дій. Дія-змінна. Механізм керування дією. Внутрішні змінні 

кроку і дії. Функціональні блоки і програми SFC. Налагодження і контроль ви-

конання SFC. 

Тема № 2.4. Мова програмування Function Block Diagram (FBD). 

Загальні відомості про мову програмування Function Block Diagram 

(FBD). Відображення POU. З’єднувальні лінії. Порядок виконання FBD-схеми. 

Інверсія логічних сигналів. З’єднувачі і зворотні зв’язки. Мітки, переходи і по-

вернення. Вирази ST в FBD. 

Тема № 2.5. Мова програмування Ladder Diagram (LD). 

Загальні відомості про мову програмування Ladder Diagram (LD). Ланцю-

ги. Реле із самофіксацією. Порядок виконання і зворотні зв’язки. Керування по-

рядком виконання. Розширені можливості LD. Особливості реалізації LD в 

CoDeSys. LD-схеми в режимі виконання. 

Тема № 2.6. Мова програмування Continuous Function Chart (CFC). 

Загальні відомості про мову програмування Continuous Function Chart 

(CFC). Основні елементи мови програмування Continuous Function Chart (CFC) 

(входи блоків, виходи блоків, блоки, переходи, мітки, повернення, коментарі, 

інверсія, встановлення/скидання, дозвіл входу/дозвіл виходу). Додаткові елеме-

нти мови програмування (макрокоманди, входи макрокоманди, виходи макро-

команди). Порядок виконання CFC-схеми. CFC-схеми в режимі Online. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 3. 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Усього 

У тому числі 

Усього 

У тому числі 

Лекц. 

зан. 

Практ. 

зан. 

Самост. 

роб. 

Лекц. 

зан. 

Практ. 

зан. 

Самост. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль № 1. Базові можливості програмованих логічних контролерів фірми ОВЕН, 

основні характеристики середовища програмування CoDeSys фірми 3S (Smart Software 

Solutions) 

Тема № 1.1. Програмова-

ний логічний контролер 

ПЛК150 фірми ОВЕН. 

8 2 2 4 9 0,5 0,5 8 

Тема № 1.2. Середовище 

програмування CoDeSys 

фірми 3S (Smart Software 

Solutions). 

8 2 2 4 9 0,5 0,5 8 

Тема № 1.3. Робота із 

проектом в середовищі 

програмування CoDeSys 

фірми 3S (Smart Software 

Solutions). 

9 2 2 5 10,5 1,5 1 8 

Тема № 1.4. Створення 

програмного коду в сере-

довищі програмування 

CoDeSys фірми 3S (Smart 

Software Solutions). 

9 2 2 5 10,5 1,5 1 8 

Тема № 1.5. Основні ре-

сурси середовища про-

грамування CoDeSys. 

13 4 4 5 10,5 1,5 1 8 

Тема № 1.6. Додаткові 

ресурси середовища про-

грамування CoDeSys. 

13 4 4 5 10,5 1,5 1 8 

Разом за модулем № 1 60 16 16 28 60 7 5 48 
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Модуль № 2. Розширені можливості програмованих логічних контролерів фірми 

ОВЕН, створення програмного забезпечення в середовищі програмування CoDeSys фі-

рми 3S (Smart Software Solutions). 

Тема № 2.1. Мова про-

грамування Instruction 

List (IL). 

8 2 2 4 9,5 1 0,5 8 

Тема № 2.2. Мова про-

грамування Structured 

Text (ST). 

8 2 2 4 9,5 1 0,5 8 

Тема № 2.3. Мова про-

грамування Sequential 

Function Chart (SFC). 

11 3 3 5 10 1 1 8 

Тема № 2.4. Мова про-

грамування Function 

Block Diagram (FBD). 

11 3 3 5 10 1 1 8 

Тема № 2.5. Мова про-

грамування Ladder 

Diagram (LD). 

11 3 3 5 10 1 1 8 

Тема № 2.6. Мова про-

грамування Continuous 

Function Chart (CFC). 

11 3 3 5 11 2 1 8 

Разом за модулем № 2 60 16 16 28 60 7 5 48 

Усього годин 120 32 32 56 120 14 10 96 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 4. 

Модуль № 1. Базові можливості програмованих логічних контролерів фі-

рми ОВЕН, основні характеристики середовища програмування CoDeSys фірми 

3S (Smart Software Solutions). 

1.1. Програмований логічний контролер ПЛК150 ВИРОБНИЦТВА ТОВ 

“ВО ОВЕН”. 

1.2. Середовище програмування CoDeSys фірми 3S (Smart Software 

Solutions). 

1.3. Робота із проектом в середовищі програмування CoDeSys фірми 3S 

(Smart Software Solutions). 

1.4. Створення програмного коду в середовищі програмування CoDeSys 

фірми 3S (Smart Software Solutions). 
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1.5. Основні ресурси середовища програмування CoDeSys. 

1.6. Додаткові ресурси середовища програмування CoDeSys. 

Модуль № 2. Розширені можливості програмованих логічних контроле-

рів фірми ОВЕН, створення програмного забезпечення в середовищі програму-

вання CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

2.1. Мова програмування Instruction List (IL). 

2.2. Мова програмування Structured Text (ST). 

2.3. Мова програмування Sequential Function Chart (SFC). 

2.4. Мова програмування Function Block Diagram (FBD). 

2.5. Мова програмування Ladder Diagram (LD). 

2.6. Мова програмування Continuous Function Chart (CFC). 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 5. 

Модуль № 1. Базові можливості програмованих логічних контролерів фі-

рми ОВЕН, основні характеристики середовища програмування CoDeSys фірми 

3S (Smart Software Solutions). 

1.1. Редактор візуалізації в середовищі CoDeSys (елементи, анімація, уве-

дення даних, інші властивості). 

1.2. Позиціювання елементів візуалізації в середовищі CoDeSys (вибір, 

виділення/вставка, копіювання, зміна, переміщення, групування, перенесення 

на передній/задній план, вирівнювання, список, рядок стану). 

1.3. Конфігурація елементів візуалізації в середовищі CoDeSys (конфігу-

рування кутів, форми, тексту, атрибутів тексту, товщини ліній, кольору, кольо-

рових змінних, абсолютного переміщення, відносного переміщення, змінних, 

уведення даних, спливаючої підказки, прав доступу, програмного доступу до 

властивостей елементів, таблиць і так далі). 

Модуль № 2. Розширені можливості програмованих логічних контроле-

рів фірми ОВЕН, створення програмного забезпечення в середовищі програму-

вання CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

2.1. Web-візуалізація в середовищі CoDeSys (умови, редагування файлу 

WebVisu.htm, підготовка візуалізації, виклик Web-візуалізація через Internet, 

особливості і обмеження). 

2.2. Цільова візуалізація в середовищі CoDeSys (умови, підготовка візуа-

лізації, запуск, обмеження). 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 6. 

Словесний метод навчання: 

- викладання студентам лекційного матеріалу з поясненням незрозумілих 

або складних “моментів”; 

- проведення із студентами бесід по пройденому лекційному матеріалу, 

по виконаних практичних роботах, по виконаній самостійній роботі, по прове-

дених тестових завданнях із аналізом незрозумілих або складних “моментів”. 

Наочний метод навчання: 

- демонстрація студентам працюючих макетів з використанням програмо-

ваних логічних контролерів фірми ОВЕН; 

- демонстрація студентам розробленого програмного забезпечення в се-

редовищі програмування CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

Практичний метод навчання: 

- проведення із студентами практичних робіт на працюючих макетах з 

використанням програмованих логічних контролерів фірми ОВЕН; 

- проведення із студентами практичних робіт в середовищі програмуван-

ня CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 7. 

Усний метод контролю: 

- опитування студентів по викладеному лекційному матеріалу, в резуль-

таті чого визначається рівень засвоєння студентами лекційного матеріалу; 

- опитування студентів по виконаних практичних роботах, в результаті 

чого визначається вміння студентів виконувати практичні роботи; 

- опитування студентів по виконаній самостійній роботі, в результаті чого 

визначаються навички студентів самостійно розробляти програмне забезпечен-

ня на основі складених алгоритмів. 

Письмовий метод контролю: 

- перевірка виконаних студентами контрольних робіт, в результаті чого 

визначається рівень засвоєння студентами лекційного матеріалу; 

- перевірка виконаних студентами практичних робіт, в результаті чого ви-

значається вміння студентів виконувати практичні роботи. 

Тестовий метод контролю: 

- проведення із студентами тестових завдань, в результаті чого визнача-
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ється рівень засвоєння студентами лекційного матеріалу; 

- проведення із студентами коротких опитувань, в результаті чого визна-

чається рівень засвоєння студентами лекційного матеріалу. 

ВІДПОВІДНІСТЬ ШКАЛ ОЦІНОК ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 8. 

МАТЕРІАЛУ 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за шкалою 

ECTS 

Пояснення 

Зараховано 

90…100 А 
Засвоєння матеріалу 

практично без помилок 

82…89 В 
Засвоєння матеріалу 

з кількома незначними помилками 

74…81 С 
Засвоєння матеріалу 

з багатьма незначними помилками 

64…73 D 
Засвоєння матеріалу 

з кількома суттєвими помилками 

60…63 Е 
Засвоєння матеріалу 

з багатьма суттєвими помилками 

Незараховано 

35…59 FX 
Засвоєння матеріалу 

на дуже низькому рівні 

0…34 F 
Засвоєння матеріалу 

відсутнє 
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матизації 

2. www.automationworld.com.ua Web-сайт журналу “Мир Автоматизации” 

3. www.codesys.com Web-сайт фірми 3S (Smart Software Solutions) 

4. www.cta.ru Web-сайт журналу “Современные технологии 

автоматизации” 

5. www.datsys.starnet.ru Web-сайт журналу “Датчики и системы” 

6. www.ics-tech.kiev.ua Web-сайт фірми “ИКС-Техно” 

7. www.ivl.ua Web-сайт фірми “ИВЛ Оборудование и инжи-

ниринг” 

8. www.kipis.ru Web-сайт журналу “Контрольно-

измерительные приборы и системы” 

9. www.logicon.ua Web-сайт фірми “Логикон” 

10. www.microl.ua Web-сайт фірми “Мікрол” 

11. www.mka.ru Web-сайт журналу “Мир компьютерной авто-

матизации: Встраиваемые компьютерные си-

стемы” 

12. www.owen.ua Web-сайт фірми “ОВЕН” 

13. www.sea.com.ua Web-сайт фірми “СЭА” 

14. www.svaltera.ua Web-сайт фірми “СВ Альтера” 

15. www.symmetron.ua Web-сайт фірми “Симметрон-Украина” 
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