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ВСТУП 

Робоча програма обов’язкової начальної дисципліни Проектування 
комп’ютерно-інтегрованих систем складена відповідно до освітньо-професійної 
програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Комп’ютерні науки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є програмовані логічні конт-
ролери виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” і середовище для їх програмування 
CoDeSys розробки 3S (Smart Software Solutions). 

Мета навчальної дисципліни полягає в отриманні студентами наступних 
загальних і фахових компетентностей: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК3. Знання 
та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; ЗК6. Зда-
тність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; ЗК8. Здатність генерувати 
нові ідеї (креативність); ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним; 
ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ФК2. Здатність до аналізу 
предметної області та синтезу інформаційних систем та технологій із викорис-
танням сучасних методів та засобів інформаційних технологій; ФК3.  Здатність  
розробляти,  застосовувати,  впроваджувати  та експлуатувати сучасні ІСтаТ 
(виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних) у рі-
зних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва; 
ФК4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання 
об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми для адекватного мо-
делювання предметних областей і створення програмних та інформаційних си-
стем; ФК5. Здатність розуміти, розгортати, організовувати, управляти та корис-
туватися сучасними навчально-дослідницькими ІСтаТ (у тому числі такими, що 
базуються на використанні Інтернету), інформаційними та комунікаційними те-
хнологіями; ФК6. Здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування 
та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів опрацювання інфо-
рмації в ІСтаТ; ФК8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпе-
чення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, 
об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, 
методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управ-
ління; ФК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на ос-
нові архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних бази 
знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, оброб-
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ки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах; ФК11. Здатність до інтелекту-
ального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обро-
бки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних за-
дач у галузі комп’ютерних наук. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні демонструвати 
наступні програмні результати навчання: ПР1. Використовувати сучасні Інтер-
нет технології: інтелектуальних агентів, семантичного веб, адаптивних веб ре-
сурсів, інтелектуального аналізу даних Web-mining, Grid-технологій, хмарних 
обчислень; ПР7. Демонструвати знання та навики використання технологій роз-
гортання хмарних платформ на основі комерційних та відкритих програмних 
засобів; ПР13. Використовувати, розробляти інформаційні системи і технології 
для вирішення задач в управлінні, виробничий та комерційній діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни загалом відводиться 90 годин (3 кре-
дитів EСТS). 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

освітньо-професійна 
програма 

Характеристики 
навчальної дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість 
кредитів EСТS: 3 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

Обов’язкова  

Кількість 
змістових модулів: 2 

Рік підготовки 

1  

Індивідуальні завдання: 

відсутні 
Семестр підготовки 

1  

Загальна кількість 
годин: 90 

Галузь знань: 
15 Автоматизація та 
приладобудування 

Лекції, год. 

Кількість годин: 
аудиторних: 28, 

самостійної роботи: 62 

14  

Практичні заняття, год. 

14  

Спеціальність: 
151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Лабораторні заняття, год. 

–  

Самостійна робота, год. 

62  

Освітньо-професійна 
програма: 

Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Індивідуальні завдання, год. 

–  

Підсумковий контроль: 

Екзамен  
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна закладається з наступних змістовних модулів: 
- Базові можливості програмованих логічних контролерів фірми ОВЕН, 

основні характеристики CoDeSys; 
- Розширені можливості програмованих логічних контролерів фірми 

ОВЕН, створення програмного забезпечення в CoDeSys. 
Передумови для вивчення навчальної дисципліни: 

Дисципліни, які вивчаються перед 
даною навчальною дисципліною 

Дисципліни, які вивчаються після 
даної навчальної дисципліни 

Комп’ютерне проектування автоматизованих 
систем 

Моделювання та оптимізація технологічних 
процесів та систем 

 

 
Крім того, для успішного вивчення навчальної дисципліни студенти по-

винні володіти наступними базовими знаннями: основні поняття, терміни і ви-
значення в області автоматизації; основні елементи автоматики; система ЄСКД; 
основні правила оформлення креслень з автоматизації; основи теорії постійно-
го, змінного і імпульсного струмів; елементи лінійної і векторної алгебри; ди-
ференціальне і інтегральне числення функцій однієї і багатьох змінних; дифе-
ренціальні рівняння; теорія функцій комплексної змінної; операційне числення 
і його застосування; будова персонального комп’ютера і основні принципи фу-
нкціонування програмного забезпечення; навички виконання розрахунків на 
персональному комп’ютері; основні принципи побудови і роботи аналогових і 
цифрових засобів автоматизації; призначення і основні принципи роботи елект-
ротехнічного обладнання; основи автоматичного керування. 

Методи навчання навчальної дисципліни: словесний, наочний і прак-
тичний. 

Методи контролю навчальної дисципліни: поточний, модульний і під-
сумковий. 

Засоби контролю навчальної дисципліни: питання для поточного конт-
ролю, питання для модульного контролю, питання для підсумкового контролю. 

Мова викладання начальної дисципліни: українська. 
Форма підсумкового контролю: Екзамен. 
Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
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знати: необхідність і доцільність застосування програмованих логічних 
контролерів для автоматизації технологічних процесів та виробництв; загаль-
ний алгоритм вибору засобів, потрібних для автоматизації технологічних про-
цесів та виробництв; призначення, загальну будову і принципи роботи програ-
мованих логічних контролерів найбільш відомих світових виробників, а також 
засоби їх програмування; призначення, загальну будову і принципи роботи про-
грамованих логічних контролерів виробництва ТОВ “ВО ОВЕН”, а також сере-
довище їх програмування CoDeSys розробки 3S (Smart Software Solutions); 

вміти: визначати необхідність і доцільність автоматизації тієї або іншої 
ділянки технологічного процесу та виробництва; розробляти схеми автоматиза-
ції технологічних процесів та виробництв із застосуванням програмованих ло-
гічних контролерів виробництва ТОВ “ВО ОВЕН”; створювати для програмо-
ваних логічних контролерів виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” якісне програмне 
забезпечення в середовищі програмування CoDeSys розробки 3S (Smart 
Software Solutions); 

здатні продемонструвати: уміння автоматизувати технологічні процеси 
та виробництва; уміння визначати необхідність і доцільність автоматизації тієї 
або іншої ділянки технологічного процесу та виробництва; уміння розробляти 
схеми автоматизації технологічних процесів та виробництв із застосуванням 
програмованих логічних контролерів виробництва ТОВ “ВО ОВЕН”; уміння 
створювати для програмованих логічних контролерів виробництва ТОВ “ВО 
ОВЕН” якісне програмне забезпечення в середовищі програмування CoDeSys 
розробки 3S (Smart Software Solutions); 

володіти навичками: розробки автоматизованих систем керування тех-
нологічними процесами та виробництвами з використанням програмованих ло-
гічних контролерів; 

самостійно вирішувати: задачі вибору засобів автоматизації технологіч-
них процесів та виробництв; задачі створення алгоритмів керування тієї або ін-
шою ділянкою технологічного процесу та виробництва; задачі покращення ро-
боти тієї або іншої ділянки технологічного процесу та виробництва; задачі оп-
тимізації роботи програмного забезпечення програмованих логічних контроле-
рів виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” в середовищі програмування CoDeSys роз-
робки 3S (Smart Software Solutions) з точки зору розмірів коду, швидкодії, на-
дійності, зовнішнього вигляду, зручності при користуванні. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль № 1. Базові можливості програмованих логічних ко-
нтролерів фірми ОВЕН, основні характеристики середовища програмування 
CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

Тема № 1. Програмований логічний контролер ПЛК150 виробництва 
ТОВ “ВО ОВЕН”. 

Основні відомості про програмований логічний контролер ПЛК150 виро-
бництва ТОВ “ВО ОВЕН”. Основні технічні характеристики ПЛК150. Будова 
ПЛК150. Підключення до ПЛК150 вхідних і вихідних сигналів (підключення 
вхідних аналогових сигналів, підключення вхідних дискретних сигналів, підк-
лючення вихідних аналогових сигналів, підключення вихідних дискретних си-
гналів). Заходи безпеки при роботі з ПЛК150. 

Тема № 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, Функції, Функ-
ціональні блоки, Програми, Дії, Ресурси, Бібліотеки, Типи даних, Візуалізації). 

Тема № 3. Робота з проектом в середовищі програмування CoDeSys фір-
ми 3S (Smart Software Solutions). 

Елементи головного вікна CoDeSys (Меню, Панель інструментів, Органі-
затор об’єктів (Основні відомості про Організатор об’єктів, Вкладка POUs, 
Вкладка Data types, Вкладка Visualizations, Вкладка Resources), Робоча область 
редактора, Вікно повідомлень, Рядок статусу). Основні елементи пункту меню 
File, які дозволяють керувати проектом (Команда New, Команда New from 
template, Команда Open, Команда Save, Команда Save as…, Команда Save/Mail 
Archive…, Команда Print, Команда Print Setup…, Команда Exit). Основні еле-
менти пункту меню Project, які дозволяють керувати проектом (Команда Build, 
Команда Rebuild all, Команда Clean all Clean all, Команда Load download 
information…, Команда Options…, Команда Document…, Команда Export…, 
Команда Import…). Основні елементи пункту меню Project–Options…, які до-
зволяють налагоджувати проект (Вкладка Load & Save, Вкладка User 
information, Вкладка Editor, Вкладка Desktop, Вкладка Colors, Вкладка 
Directories, Вкладка Log, Вкладка Build, Вкладка Passwords, Вкладка Source 
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download, Вкладка Symbol configuration, Вкладка Database connection, Вкладка 
Macros). 

Тема № 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 (Основні 
відомості про розділ об’яв, Вхідні змінні, Вихідні змінні, Вхідні/вихідні змінні, 
Локальні змінні, RETAIN-змінні, PERSISTENT-змінні, Константи, 
EXTERNAL-змінні). Зарезервовані слова. Об’ява змінних в програмному коді. 
Директиви компілятора. Оператори і функції IEC 61131-3 (Арифметичні опера-
тори, Бітові оператори, Оператори зсуву, Оператори вибірки, Оператори порів-
няння, Адресні оператори, Функції явного перетворення типів, Математичні 
оператори). 

Тема № 5. Основні ресурси середовища програмування CoDeSys фірми 
3S (Smart Software Solutions). 

Глобальні змінні (Визначення глобальних змінних, Структурування гло-
бальних змінних, Створення і редагування списків глобальних змінних). Кон-
фігурація тривог (Сигнальна система, Термінологія, Класи тривог, Групи три-
вог, Запис тривог). Менеджер бібліотек (Отримання інформації про бібліотеки, 
Бібліотека standard.lib, Створення бібліотеки). Бортжурнал (Створення прото-
колу послідовності дій під час Online-сесії, Категорія і опис дій, Збереження 
протоколу послідовності дій в режимі Online). Конфігурація ПЛК (Огляд мож-
ливостей, Базові терміни, Робота в редакторі Конфігурації ПЛК, Основні пара-
метри Конфігурації ПЛК, Налагодження параметрів Конфігурації ПЛК, Конфі-
гурація модулів 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 Конфігурації за-
дач, Системні повідомлення, Конфігурація задач в режимі Online). Налаго-
дження Цільової платформи. Робоча область. 

Тема № 6. Додаткові ресурси середовища програмування CoDeSys фірми 
3S (Smart Software Solutions). 

Менеджер параметрів (Огляд можливостей і підключення, Робота в реда-
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кторі 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 мож-
ливостей, Набір команд, Макророзширення команд, Додаткові команди). Циф-
рове трасування (Огляд можливостей, Конфігурація Цифрового трасування, 
Керування процесом Цифрового трасування, Відображення даних). Інструмен-
ти (Властивості доступних Інструментів, Конфігурація команд доступних Ін-
струментів). Система керування рухом SoftMotion. 

Змістовний модуль № 2. Розширені можливості програмованих логіч-
них контролерів фірми ОВЕН, створення програмного забезпечення в середо-
вищі програмування CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions). 

Тема № 7. Мова програмування Instruction List (IL). 
Основні відомості про мову програмування Instruction List (IL). Формат 

інструкцій. Акумулятор. Переходи на мітки. Дужки. Модифікатори. Операто-
ри. Виклик функціональних блоків і програм. Виклик функцій. Коментування 
програмного коду. Мова програмування IL в режимі виконання. 

Тема № 8. Мова програмування Structured Text (ST). 
Основні відомості про мову програмування Structured Text (ST). Порядок 

обчислення виразів. Пустий вираз. Оператор вибору IF. Оператор вибору 
CASE. Оператор циклу WHILE. Оператор циклу REPEAT. Оператор циклу 
FOR. Оператор повернення EXIT. Оператор повернення RETURN. Оформлен-
ня програмного коду. Особливості виконання ітерацій під час робочого циклу 
ПЛК. Мова програмування ST в режимі виконання. 

Тема № 9. Мова програмування Sequential Function Chart (SFC). 
Основні відомості про мову програмування Sequential Function Chart 

(SFC). Кроки. Переходи. Початковий крок. Паралельні гілки. Альтернативні 
гілки. Перехід на довільний крок. Поточні, вхідні і вихідні дії. Класифікатори 
дій. Дія-змінна. Функціональний блок SFCActionControl для керування діями. 
Додаткові змінні кроків. Функціональні блоки і програми SFC. 

Тема № 10. Мова програмування Function Block Diagram (FBD). 
Основні відомості про мову програмування Function Block Diagram 

(FBD). Відображення компонентів організації програм. Порядок виконання 
FBD-схеми. Інверсія логічних сигналів. З’єднувачі і зворотні зв’язки. Мітки, 
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переходи і повернення. Вирази на мові програмування ST в мові програмуван-
ня FBD. 

Тема № 11. Мова програмування Ladder Diagram (LD). 
Основні відомості про мову програмування Ladder Diagram (LD). Ланцю-

ги. Реле із самофіксацією. Порядок виконання і зворотні зв’язки. Зміна порядку 
виконання Розширені можливості мови програмування LD. Особливості реалі-
зації мови програмування LD в CoDeSys. LD-схеми в режимі виконання. 

Тема № 12. Мова програмування Continuous Function Chart (CFC). 
Основні відомості про мову програмування Continuous Function Chart 

(CFC). Основні елементи мови програмування Continuous Function Chart (CFC) 
(Входи блоків, Виходи блоків, Блоки, Переходи, Мітки, Повернення, Комента-
рі, Інверсія, Встановлення/скидання, Дозвіл входу/дозвіл виходу). Додаткові 
елементи мови програмування (Макрокоманди, Входи макрокоманди, Виходи 
макрокоманди). Порядок виконання CFC-схеми. CFC-схеми в режимі Online. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
У тому числі 

Усього 
У тому числі 

Л. П. Лаб. Інд. С.р. Л. П. Лаб. Інд. С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль № 1. Базові можливості програмованих логічних контролерів фір-
ми ОВЕН, основні характеристики середовища програмування CoDeSys фірми 3S 

(Smart Software Solutions) 

Тема № 1. Програмова-
ний логічний контролер 
ПЛК150 виробництва 
ТОВ “ВО ОВЕН” 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 2. Середовище 
програмування CoDeSys 
фірми 3S (Smart Software 
Solutions) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 3. Робота з прое-
ктом в середовищі про-
грамування CoDeSys фі-
рми 3S (Smart Software 
Solutions) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 4. Створення 
програмного коду в се-
редовищі програмування 
CoDeSys фірми 3S (Smart 
Software Solutions) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,167       

Тема № 5. Основні ресу-
рси середовища програ-
мування CoDeSys фірми 
3S (Smart Software 
Solutions) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 6. Додаткові ре-
сурси середовища про-
грамування CoDeSys фі-
рми 3S (Smart Software 
Solutions) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Разом за змістовим 
модулем № 1 45 7 7 – – 31       
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Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
У тому числі 

Усього 
У тому числі 

Л. П. Лаб. Інд. С.р. Л. П. Лаб. Інд. С.р. 

Змістовний модуль № 2. Розширені можливості програмованих логічних контролерів 
фірми ОВЕН, створення програмного забезпечення в середовищі програмування 

CoDeSys фірми 3S (Smart Software Solutions) 

Тема № 7. Мова програ-
мування Instruction List 
(IL) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 8. Мова програ-
мування Structured Text 
(ST) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 9. Мова програ-
мування Sequential 
Function Chart (SFC) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 10. Мова про-
грамування Function 
Block Diagram (FBD) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 11. Мова про-
грамування Ladder 
Diagram (LD) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Тема № 12. Мова про-
грамування Continuous 
Function Chart (CFC) 

7,5 1,17 1,17 – – 5,16       

Разом за змістовим 
модулем № 2 45 7 7 – – 31       

Усього годин 90 14 14 – – 62       
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Назва теми 

1 2 

1 Програмований логічний контролер ПЛК150 виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” 

2 Середовище програмування CODESYS фірми 3S (Smart Software Solutions) 

3 Робота із проектом в середовищі програмування CODESYS 

4 Створення програмного коду в середовищі програмування CODESYS 

5 Основні ресурси середовища програмування CODESYS 

6 Додаткові ресурси середовища програмування CODESYS 

7 Мова програмування Instruction List (IL) 

8 Мова програмування Structured Text (ST) 

9 Мова програмування Sequential Function Chart (SFC) 

10 Мова програмування Function Block Diagram (FBD) 

11 Мова програмування Ladder Diagram (LD) 

12 Мова програмування Continuous Function Chart (CFC) 

13 Вивчення роботи аналогових входів ПЛК150 виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” 

14 Вивчення роботи дискретних входів ПЛК150 виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” 

15 Вивчення роботи аналогових виходів ПЛК150 виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” 

16 Вивчення роботи дискретних виходів ПЛК150 виробництва ТОВ “ВО ОВЕН” 

17 Вивчення роботи бістабільних функціональних блоків RS, SEMA і SR 

18 Вивчення роботи лічильників CTD, CTU і CTUD 

19 Вивчення роботи таймерів RTC, TOF, TON і TP 

20 Вивчення роботи тригерів F_TRIG і R_TRIG 

21 Вивчення роботи аналогового ПД-регулятора PD, аналогового ПІД-регулятора PID і 
аналогового ПІД-регулятора PID_FIXCYCL 

22 
Вивчення роботи кусково-лінійної інтерполяції сигналу CHARCURVE, обмеження 
швидкості зміни сигналу RAMP_INT і обмеження швидкості зміни сигналу 
RAMP_REAL 

23 

Вивчення роботи диференціювання сигналу DERIVATIVE, інтегрування сигналу 
INTEGRAL, перетворення діапазонів сигналу LIN_TRAFO, визначення значень сиг-
налу STATISTICS_INT, визначення значень сигналу STATISTICS_REAL і визначення 
дисперсії сигналу VARIANCE 

24 Вивчення роботи генератора BLINK, частотоміра FREQ_MEASURE і генератора GEN 
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6. ТЕМИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Назва теми 

1 2 

1 Редактор візуалізації CoDeSys 

2 Вибір, виділення, копіювання, вставка, вирізання, видалення, групування і розгрупу-
вання елементів візуалізації 

3 Позиціювання і конфігурування елементів візуалізації 

4 Основні властивості елементів візуалізації 

5 Дослідження такого елемента візуалізації, як Прямокутник (Rectangle) 

6 Дослідження такого елемента візуалізації, як Прямокутник із закругленими краями 
(Rounded rectangle) 

7 Дослідження такого елемента візуалізації, як Еліпс (Ellipse) 

8 Дослідження такого елемента візуалізації, як Лінія (Line) 

9 Дослідження такого елемента візуалізації, як Багатокутник (Polygon) 

10 Дослідження такого елемента візуалізації, як Ломана лінія (Polyline) 

11 Дослідження такого елемента візуалізації, як Крива (Curve) 

12 Дослідження такого елемента візуалізації, як Сектор (Pie) 

13 Дослідження такого елемента візуалізації, як Растровий рисунок (Bitmap) 

14 Дослідження такого елемента візуалізації, як Візуалізація (Visualization) 

15 Дослідження такого елемента візуалізації, як Кнопка (Button) 

16 Дослідження такого елемента візуалізації, як Файл WMF (WMF file) 

17 Дослідження такого елемента візуалізації, як Таблиця (Table) 

18 Дослідження такого елемента візуалізації, як Тренд (Trend) 

19 Дослідження такого елемента візуалізації, як Таблиця тривог (Alarm table) 

20 Дослідження такого елемента візуалізації, як Елемент ActiveX (ActiveX element) 

21 Дослідження такого елемента візуалізації, як Повзунок (Scrollbar) 

22 Дослідження такого елемента візуалізації, як Стрілочний індикатор (Meter) 

23 Дослідження такого елемента візуалізації, як Стовпчастий індикатор (Bar display) 

24 Дослідження такого елемента візуалізації, як Гістограма (Histogram) 
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7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний розподіл балів 

Поточний контроль Модульний 
контроль № 1 

Модульний 
контроль № 2 

Підсумковий 
контроль Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 10 100 
 

Розподіл балів по темах 

Вид 
оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Всього 

Написання 
конспекту лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Виконання 
практичної роботи 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Виконання 
самостійної роботи 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Модульний 
контроль №1 15  15 

Модульний 
контроль №2  15 15 

Підсумковий 
контроль 10 10 

Всього з дисципліни 100 
 

Розподіл балів підсумкового контролю 

Теоретичне питання №1 1 

Теоретичне питання №2 1 

Теоретичне питання №3 1 

Практичне питання №1 1 

Практичне питання №2 1 

Тестове питання 5 

Всього за підсумковий контроль 10 
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8. ВІДПОВІДНІСТЬ ШКАЛ ОЦІНОК ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
в балах 

Оцінка 
за шкалою 

ECTS 
Пояснення 

Відміно 90 – 100 А Відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок 

Добре 

80 – 89 В Вище середнього рівня з кількома 
помилками 

75 – 79 С Загалом вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок 

Задовільно 

64 – 74 D Непогано, але зі значною кількістю 
недоліків 

60 – 653 Е Виконання відповідає мінімальним 
критеріям 

Незадовільно 

30 – 59 FX З можливістю повторного складання 
екзамену 

0 – 29 F З обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Методичні вказівки 
до виконання практичних робіт (денна форма навчання). – К.: ТНУ, 2021. 

2. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Методичні вказівки 
до виконання практичних робіт (заочна форма навчання). – К.: ТНУ, 2021. 

3. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем: Методичні вказівки 
до виконання самостійних робіт (денна і заочна форми навчання). – К.: ТНУ, 
2021. 
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10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Словесний метод навчання: читання лекцій; коментування графіків, ді-
аграм, таблиць, формул тощо; пояснення незрозумілих або складних для 
сприйняття частин лекцій; спілкування з студентами по прочитаних лекціях, 
виконаних практичних роботах, виконаних самостійних роботах тощо. Наоч-
ний метод навчання: демонстрація працюючих макетів, в яких використову-
ються програмовані логічні контролери; демонстрація працюючого програмно-
го забезпечення в середовищі програмування CoDeSys розробки 3S (Smart 
Software Solutions) як в режимі симуляції, так і разом з працюючими макетами, 
в яких використовуються програмовані логічні контролери виробництва ТОВ 
“ВО ОВЕН”. Практичний метод навчання: проведення практичних робіт в 
середовищі програмування CoDeSys розробки 3S (Smart Software Solutions) в 
режимі симуляції; проведення практичних робіт в середовищі програмування 
CoDeSys розробки 3S (Smart Software Solutions) разом з працюючими макетами, 
в яких використовуються програмовані логічні контролери виробництва ТОВ 
“ВО ОВЕН”. 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Поточний метод контролю (з використанням питань для поточного кон-
тролю): опитування по прочитаній лекції в межах однієї теми; опитування по 
виконаній практичній роботі в межах однієї теми; опитування по виконаній са-
мостійній роботі в межах однієї теми. 

Модульний метод контролю (з використанням питань для модульного 
контролю): опитування по прочитаних лекціях в межах одного змістовного мо-
дуля; опитування по виконаних практичних роботах в межах одного змістовно-
го модуля; опитування по виконаних самостійних роботах в межах одного зміс-
товного модуля. 

Підсумковий метод контролю (з використанням питань для підсумково-
го контролю): опитування по прочитаних лекціях в межах всієї дисципліни; 
опитування по виконаних практичних роботах в межах всієї дисципліни; опи-
тування по виконаних самостійних роботах в межах всієї дисципліни. 
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