
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 2.1 

2. Назва: Системи управління енерго та ресурсоощадними технологіями; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістр); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 11; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Маланчук Є.З., д.т.н., 

професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: вміти 

проводити аналіз технологічних процесів як об`єктів керування і ситезувати функціональні схеми 

автоматизації за критеріями економії ресурсів; складати адекватні математичні і логічні моделі 

процесу; розробляти алгоритми керування процесами; аналізувати і розраховувати параметри схем 

автоматизації; розраховувати і вибирати засоби автоматизації в залежності від конкретних умов 

роботи об`єкта. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, індивідуальні дослідні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: “Вища математика”, 

“Фізика”. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Теоретичні основи електротехніки. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Основні напрямки економії та раціонального викорисгання матеріальних 

ресурсів; Тема 2. Використання систем автоматичного управління, побудованих на підставі 

критеріїв ресурсо і енергозбереження; Тема 3. Використання регульованого електропривода як 

засобу ресурсо і енергозбереження; Тема 4. Енергозберігаюі системи керування промисловими 

установками; Тема 5. Енергозберігаючі технології і їх реалізація; Тема 6. Оптимальні системи 

керування; Тема 7. Системи  оптимального керування  альтернативними джерелами енергії 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Шински Ф. Управление процессами по критерию економии енергии /Пер. С англ. Под ред. 

Е.К.Масловского.-М.:Мир,2001.-388с. 

2. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами. .- М.:Химия, 2015.-315с. 

3. Рей Д. Економия енергии в промишленности./ Пер с англ. Под ред. В.Е.Аркелова. .- 

М.:Енергоиздат, 2016.-208с. 

4. Електромеханічні системи автоматизованого керування та електропривод. За ред. 

М.Г.Потоповича та О.Ю.Лозинського.- К.: „Либідь”, 2006 – 680 с. 

5. И.Я. Браславський, З.Ш. Ішматов, В.Н. Поляков Энергозбе-ригаючий электропривод. – Москва: 

Академия, 2014.-248с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 14 год. лекцій, 16 год. 

Практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом –  100 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль (40 балів): залік 

письмовий, або тестовий, або усний в кінці _ семестру.  Поточний контроль (60 балів): тестування, 

опитування. 

 16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри кафедри автоматизації,  

електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих  

д.т.н., професор                                                                                                           Древецький В.В. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Cod: 2.1 

2. Title: Energy and resource-saving technologies management systems; 

3. Type: obligatory;  

4. Level of higher education: IІ (magistr degree); 

 5. Year of study, when the discipline is proposed: 5; 

 6. Semester when studying discipline: 11;  

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Malanchuk E.Z., Ph.D., professor; 

9. Results of studies be able to carry out analysis of technological processes as objects of management and 

to synthesize functional schemes of automation according to criteria of economy of resources; to formulate 

adequate mathematical and logical models of the process; develop process control algorithms; analyze and 

calculate the parameters of automation schemes; to calculate and choose the means of automation, depending 

on the specific conditions of the object. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  "Higher Mathematics", "Physics".. 

12. Course contents: (перелік тем)  

Theme 1. Main directions of economy and rational utilization of material resources; Topic 2. Use of 

automatic control systems, built on the criteria of resource and energy saving; Topic 3. Use of regulated 

electric drive as resource resource and energy saving; Topic 4. Energy saving and industrial control systems; 

Topic 5. Energy-saving technologies and their implementation; Topic 6. Optimal control systems; Topic 7. 

Systems of optimal control of alternative energy sources 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

1. Shinski F. Management of processes on the criterion of energy conservation / Per. With english Ed. 

E.K.Maslovsky. -M .: World, 2001.-388c. 

2. Cirlin AM Optimal control of technological processes. .- M.: Chemistry, 2015-315c. 

3. Ray D. Energy saving in industrialization. / Per with English. Ed. V.E.Arkelova. .- M.: Energoizdat, 2016-

208c. 

4. Electromechanical systems of automated control and electric drive. Ed. M.G.Potopovich and 

O.Yu.Lozinsky. -K .: "Lybid", 2006 - 680 pp. 

5. I.Ya. Braslavsky, Z.Sh. Ishmatov, VN Polyakov Energosby-folding electric drive. - Moscow: Academy, 

2014- 248s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
14 years lectures, 16 hours Practical work, 60 h. independent work. Together - 100 years. Methods: 

interactive lectures, elements of problem lecture, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): written, test or oral at the end of 

the semester. Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the Department of Automation Department 

electrotechnical and computer-integrated 

Doctor of Technical Sciences, Professor                                                                                                        

Drevetsky V.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


