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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

 

Ступінь освіти  Перший (бакалаврський) 

Освітня програма  Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

Тривалість 

викладання  

13, 14 чверті (1, 2 чверті, 

7 семестр) 

Заняття:  Осінній семестр  

Лекції (год/тижд.):  2 год. (13 чв.)  та 2 год. (14 чв.) 

лабораторні 

заняття (год/тижд.):  

2 год. (13 чв.)  та 3 год. (14 чв.) 

Підсумковий 

контроль 

Диференційований залік 

Мова викладання  українська  

 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:  https://elprivod.nmu.org.ua/ua/student/disciplines/z

a.php 

Кафедра, що викладає Електропривода 

Викладач: 

 

Яланський Олексій Анатолійович, кандидат 

технічних наук, доцент. 

Автор навчальних монографії: Моделирование и 

контроль динамических процессов в задачах оценки 

состояния геотехнических систем 

Персональна сторінка: 

https://elprivod.nmu.org.ua/ua/department/yalanskiy.php  

Е-mail: yalanskiy.o.a@nmu.one 

 

1. Анотація до курсу 

Сучасне промислове виробництво неможливе без автоматизації. 

Автоматизація технологічних та виробничих процесів дає змогу ефективно 

досягти таких цілей: 

 вивільнити людину від тяжкої та монотонної праці, роботи у небезпечних 

умовах та шкідливих середовищах; 

 підвищити продуктивність праці та якість продукції; 

 створювати нові види продукції, які неможливо виробляти при 

«ручному» керуванні; 

 оптимізувати керування на всіх рівнях. 

https://elprivod.nmu.org.ua/ua/department/kazachkovskiy.php
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Автоматизація передбачає  застосування математичних моделей, методів, 

програмних та технічних засобів. Саме вивченню найсучасніших програмних та 

технічних засобів автоматизації присвячена дисципліна «Засоби автоматизації».  

Курс викладається на основі продукції корпорації Schneider Electric в 

лабораторії Авторизованого навчального центру «Шнейдер Електрик» при 

кафедрі електропривода. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо побудови, принципу 

дії та аналізу процесів у локальних системах автоматизації технологічних 

процесів нижнього рівня. 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з класифікацією, призначенням, 

загальною будовою та ієрархією систем автоматизації технологічних 

процесів; 

 вивчити структуру, функціональні схеми локальних систем автоматизації 

технологічних процесів нижнього рівня; 

 вивчити типи та призначення засобів автоматизації; вивчити 

призначення, структуру, особливості програмованих логічних 

контролерів (ПЛК) та датчиків; 

 розглянути типові схеми підключення ПЛК, вхідних/вихідних ланцюгів 

та ланцюгів живлення, датчиків; 

 ознайомитись з номенклатурою та основними характеристиками ПЛК 

Zelio Logic та інтерфейсів Zelio Analog; 

 вивчити призначення, можливості, інтерфейс та методи роботи з 

програмною оболонкою Zelio Soft 2; 

 вивчити мови Ladder (LD) та Functional Block Diagram (FBD) 

програмування ПЛК; 

 ознайомитись методами відлагодження програм; 

 вивчити типи, фізичні принципи дії, номенклатуру, особливості 

застосування промислових датчиків, зокрема OsiConcept та OsiSense; 

 Визначити режими роботи, особливості використання та конфігурування 

промислових датчиків. 

3. Результати навчання:  

Вміти вибирати контролер та модулі розширення для вирішення задачі 

автоматизації локальної промислової установки, застосувати та запрограмувати 

ПЛК. Вибирати тип та модель датчика, виходячи з задачі та умов детектування, 

властивостей об’єкта й параметрів середовища з урахуванням економічної 

доцільності, розробити схемотехніку та налагодити роботу. 
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4. Структура курсу 

  

Види та тематика навчальних занять 

ЛЕКЦІЇ 

1 Автоматизація, її мета. Класифікація автоматизованих систем керування та 

технічних засобів автоматизації. Програмовані логічні контролери (ПЛК). Мови 

програмування ПЛК 

Мета автоматизації технологічних процесів.  

Класифікація автоматичних та автоматизованих систем. Локальні системи автоматики. 

Програмовані логічні контролери (ПЛК). Мови програмування ПЛК. 

2 ПЛК Zelio Logic: огляд, технічні можливості, апаратні конфігурації. Мова 

програмування сходових діаграм. 

ПЛК Zelio Logic: призначення технічні можливості 

Режими роботи 

Інтерфейси Zelio Analog 

Середовище програмування Zelio Soft 

Мова програмування сходових діаграм (Ladder Diagram, LD) 

Програмування типових задач та логічних функцій 

Відлагодження програм 

3 Внутрішні функціональні блоки ПЛК Zelio Logic 

Призначення функцій (внутрішніх функціональних блоків) 

Основні функції: таймери, лічильники, компаратори. 

Реалізація логічних функцій за допомогою сходових діаграм 

Відлагодження програм  

4 Програмування мовою функціональних блоків з використанням спеціальних 

функцій SFC 

Програмування мовою функціональних блоків (Functional Block Diagram, FBD) 

Основні функції: таймери, лічильники, компаратори, кулачковий контролер 

Додаткові та сервісні функціональні блоки 

Логічні елементи 

Спеціальні блоки Grafcet (Special Functions, SFC) 

Макроси 

Вікно супервізора 

Відлагодження програм 

5 Датчики систем автоматизації  

Призначення, класифікація, типи промислових датчиків. Принципи дії 

Фотоелектричні датчики 

Індуктивні датчики 

Ультразвукові датчики 

Ємнісні датчики 

Додаткове обладнання 

Схемотехніка та приєднання датчиків 

Узагальнюючі висновки та рекомендації щодо вибору 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ  

1 Програмна оболонка ZelioSoft 2: призначення, інтерфейс, методи роботи 

2 Реалізація логічних функцій на мові сходових діаграм 

3 Внутрішні функціональні пристрої модулів Zelio:  призначення, режими, методи 

програмування 

4 Програмування типової задачі керування циклічним механізмом (мовою LD) 

5 Програмування типової задачі керування циклічним механізмом (мовою FBD) 
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Види та тематика навчальних занять 

6 Програмування типової задачі керування циклічним механізмом (мовою Grafcet) 

7 Дослідження фотоелектричних датчиків 

8 Дослідження індуктивних датчиків 

9 Дослідження ультразвукових та ємнісних датчиків 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Під час виконання лабораторних робіт використовується програмна 

оболонка Zelio Soft 2, контролер Zelio Logic, промислові датчики OsiConcept та 

OsiSense. 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100  Відмінно/ Excellent 

74-89  Добре/ Good 

60-73 Задовільно/ Satisfactory 

0-59  Незадовільно/ Fail 

6.2. Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної 

з роботи. Кожна із 9 робіт оцінюється по 10-бальній шкалі (тобто максимальна 

сума балів за лабораторні роботи складає 90 балів). Множенням на перевідний 

коефіцієнт оцінка масштабується до рівня, за якої максимально можлива 

складає 100 балів 

6.3. Теоретична частина оцінюється за результатами електронного тестування. 

За правильну відповідь на одне запитання студент отримує 1 бал (максимальна 

оцінка за теоретичну частину – 100 балів).  

6.4. Підсумкова оцінка за курс виставляється автоматично на основі оцінок за 

лабораторний та лекційний цикл автоматично у системі «Деканат». 

6.5. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни 

на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів 

з поточного тестування з теоретичної частини та лабораторних робіт 

складатиме не менше 60 балів. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 

регламентується положенням "Положення про систему запобігання та 

виявлення плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська 

політехніка". 
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http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and

_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

7.3. Політика щодо перескладання 

Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

7.5. Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

8 Рекомендовані джерела інформації 

8.1 Основні 

1. Яланський О. А. Комплект електронних презентацій з дисципліни 

«Електроніка, мікропроцесорна техніка та засоби автоматизації». 

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт №№ 1 – 4 за 

темою «Модуль інтелектуального реле (програмований логічний 

контролер) Zelio LOGIC SR2(3) призначення, функціонування, 

програмування, методи  роботи», індивідуальних завдань та самостійної 

роботи з дисципліни «Електроніка, мікропроцесорна техніка та засоби 

автоматизації» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» [Електронний ресурс] / О.А. 

Яланський, В. А. Бородай – Дніпро: Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка», 2021. – 78 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи №5 

«Програмування у оболонці ZelioSoft 2 мовою діаграм функціональних 

блоків: інтерфейс, методи роботи. Циклове керування промисловим 

маніпулятором», індивідуальних завдань та самостійної роботи з 

дисципліни «Електроніка, мікропроцесорна техніка та засоби 

автоматизації» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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електротехніка та електромеханіка»/ Упорядн.: О. А. Яланський., В. А. 

Бородай – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 63 с. 

4. Яланський О. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

Д1.1…Д1.6, Д2.1…Д2.6 «Датчики систем автоматизації» з дисципліни 

«Засоби автоматизації». 

 

8.2 Додаткові 

1. Електроніка і мікросхемотехніка: У 4-х т.т. /В.І.Сенько, М.В.Панасенко, 

Є.В.Сенько та ін. – К.: Обереги. – Т.1. Елементна база електронних 

пристроїв. – 2000. – 300 с. 

2. Я.І. Проць, В.Б. Савків, О.К. Шкодзінський, О.Л. Ляшук. Автоматизація 

виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 344 с.  

3. Ельперін І.В. Промислові контролери: Навч. посіб. – К: НУХТ, 2003. – 320 с.  

4. Пупена О.М., Ельперін І.В. Контролери та їх програмне забезпечення. Курс 

лекцій для студ. напр. 6.50202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології" денної та заочної форм навчання. Частина 3. – К.: НУХТ, 2011. – 

48 с.  

5. Давачі / Бурштинський М.В., Хай М.В., Харчишин Б.М. – 2-ге вид. доповн. – 

Львів: ТзОВ „Простір М", 2014. – 202 с.  

 

 

Інформаційні ресурси: 

1)  Засоби детектування (датчики, кінцеві вимикачі, енкодери) (5.9MБ) 

2)  Фотоелектричні датчики. Загальний опис(1.8MБ) 

3)  Література до дисципліни «Засоби автоматизації» 
 

https://elprivod.nmu.org.ua/ua/student/disciplines/za/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96,%20%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8).pdf
https://elprivod.nmu.org.ua/ua/student/disciplines/za/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%20(%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3%20%D0%B7%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3.).pdf
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