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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Програма дисципліни «Теоріѐ автоматичного регуляваннѐ електроустановок» 
відноситьсѐ до дисциплін професійної підготовки та складена відповідно до осві-
тньої програми спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електроме-
ханіка». 

Предметом вивченнѐ навчальної дисципліни «Теоріѐ автоматичного регуля-
ваннѐ електроустановок» ю формуваннѐ теоретичних знань та практичних навичок 
із сучасних методів автоматичного керуваннѐ, розробки алгоритмів керуваннѐ, 
налаштуваннѐ автоматичних регулѐторів, використаннѐ сучасних технічних засобів 
автоматизації (ТЗА), розробки програмного забезпеченнѐ (ПЗ) длѐ систем керу-
ваннѐ. Це даю змогу фахівцѐм у галузі електроенергетики використовувати набуті 
знаннѐ длѐ вирішеннѐ професійних задач різної складності. 

Міждисциплінарні зв’ѐзки: дисципліна «Теоріѐ автоматичного регуляваннѐ 
електроустановок» ю складовоя частиноя циклу професійної підготовки длѐ сту-
дентів за спеціальністя «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 
Вивченнѐ курсу базуютьсѐ на знаннѐх таких дисциплін: фізика, вища математика, 
теоретичні основи електротехніки, метрологіѐ та електричні виміряваннѐ. Вимоги 
до знань та умінь визначаятьсѐ галузевими стандартами вищої освіти України. 

Метоя викладаннѐ даної дисципліни ю підготовка студентів до самостійного 
вирішеннѐ технічних задач в галузі електроенергетики із застосуваннѐм сучасних 
методів автоматичного керуваннѐ, технічних засобів та програмних продуктів. У 
дисципліні подаятьсѐ сучасні методи автоматичного керуваннѐ, аналізу динаміч-
них характеристик систем автоматичного регуляваннѐ, програмуваннѐ програмо-
ваних засобів автоматики. 
 Основними завданнѐми навчальної дисципліни ю: 

 вивченнѐ сучасних методів автоматичного керуваннѐ; 

  аналіз динамічних та статичних характеристик систем автоматичного регу-
ляваннѐ (САР); 

  вибір алгоритмів керуваннѐ, розрахунок налаштувань регулѐторів; 

 вивченнѐ сучасних ТЗА; 

 вивченнѐ основних інтерфейсів і протоколів передачі даних у системах авто-
матизації; 

 програмуваннѐ програмованих засобів автоматики. 
 

У результаті вивченнѐ курсу студент повинен: 

 знати сучасні методи автоматичного керуваннѐ, принципи побудови САР, су-
часні ТЗА; 

 вміти проводити синтез та аналіз САР, розраховувати параметри автоматич-
них регулѐторів, правильно вибирати ТЗА під різні задачі, програмувати про-
грамовані засоби автоматики. 
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Посилання на розміщення освітнього компонента на  

навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 
 

Компетентності 

К02. Здатність застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх. 
К06. Здатність виѐвлѐти, ставити та вирішувати проблеми. 
К07. Здатність працявати в команді. 
К08. Здатність працявати автономно. 
К12. Здатність вирішувати практичні задачі із залученнѐм методів математики, фі-
зики та електротехніки. 
К14. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, 
пов’ѐзані з проблемами метрології, електричних вимірявань, роботоя пристроїв 
автоматичного керуваннѐ, релейного захисту та автоматики. 
 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірявань, 
принципи роботи пристроїв автоматичного керуваннѐ, релейного захисту та авто-
матики, мати навички здійсненнѐ відповідних вимірявань і використаннѐ зазна-
чених пристроїв длѐ вирішеннѐ професійних завдань. 
ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи длѐ аналізу і синтезу електроме-
ханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками. 
ПР10. Знаходити необхідну інформація в науково-технічній літературі, базах да-
них та інших джерелах інформації, оцінявати її релевантність та достовірність. 
 

Структура та зміст освітнього компонента 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 
 
Денна форма: 
Лекції – 8 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год. 
Практичні занѐттѐ – 2 год. 
Самостійна робота – 27 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 2 год.  
Практичні занѐттѐ – 0 год. 
Самостійна робота – 41 год. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
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Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий метод, 
навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідницьких за-
вдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

Засоби навчання: лабораторні стенди з автоматизації технологічних процесів на 
базі програмованих логічних контролерів, персональні комп‘ятери. 

Тема 1. Основні поняття про системи автоматизації і принципи керування. Класифікація систем 
автоматичного керування. Математичний опис систем керування: рівняння динаміки і статики; 
лінеаризація, форми запису диференціальних рівнянь; перетворення Лапласа; функції передачі 

та часові функції; частотні функції та характеристики. 
Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,25 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми:  Понѐттѐ про автоматичне керуваннѐ. Принципи побудови систем автоматичного регуляван-
нѐ. Класифікаціѐ систем автоматичного керуваннѐ. Розбиттѐ системи на ланки. Рівнѐннѐ ла-
нок системи. Математичний опис лінійних систем автоматичного регуляваннѐ. Лінеаризаціѐ. 
Перетвореннѐ Лапласа, функції передачі. Реакціѐ лінійних систем на типові вхідні сигнали. 
Перехідні, імпульсні, частотні характеристики. Особливості частотних характеристик стійких і 
мінімально-фазових ланок. 

Тема 2. Математичний опис систем керування: типові ланки систем автоматичного керування. 
Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,25 
лаб. – 1 
практ. - 0 

Література: 
[1-5, 19] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми Типові ланки систем автоматичного керуваннѐ: аперіодична, коливальна, аперіодична ланка 
другого порѐдку, інтегруяча, диференціяяча, ланка з постійним запізненнѐм. 
Лабораторна робота №1. Дослідженнѐ перехідних характеристик типових ланок. 

Тема 3. Структурні схеми і диференціальні рівняння систем керування: види з‘єднань ланок, пе-
ретворення структурних схем, розрахунок функції передачі одноконтурної та багатоконтурної 

системи. Закони керування. Рівняння та функції передачі елементів та систем керування типови-
ми електроустановками. 

Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0,25 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1-5, 9, 11, 
15, 20, 24] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми Отриманнѐ функції передачі одномірної системи за функціѐми передачі ланок. Види 
з‘юднаннѐ ланок. Еквівалентні перетвореннѐ структурних схем. Типові лінійні закони регуля-

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
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ваннѐ. Типові регулѐтори: П, ПІ, ПД, ПІД. Особливості законів керуваннѐ, приклади викорис-
таннѐ. 
Практична робота №3. Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ на базі ПЛК 
Siemens Logo. 

Тема 4. Стійкість систем керування: визначення та умови стійкості; алгебраїчні критерії стійкості, 
частотні критерії стійкості; визначення області стійкості; робастна стійкість. Якість систем керуван-

ня: показники якості; астатизм та інваріантність. 
Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,25 
лаб. – 1 
практ. - 0 

Література: 
[1-5, 19] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми Стійкість лінійних систем автоматичного регуляваннѐ: визначеннѐ, загальна умова стійкості, 
критерії стійкості. Алгебраїчні критерії стійкості: критерій стійкості Гурвіца, критерій Рауса. 
Частотні критерії стійкості: критерій Михайлова, критерій Найквіста. Запаси стійкості. Вплив 
параметрів на стійкість системи систем автоматичного керуваннѐ (САК), області стійкості. 
Вплив постійного запізненнѐ на стійкість САК. Робастність. Якість регуляваннѐ: показники 
ѐкості перехідного процесу, порѐдок астатизму систем автоматичного регуляваннѐ (САР). 
Кореневі, інтегральні та частотні критерії ѐкості. Методи підвищеннѐ ѐкості САР. 
Лабораторна робота №2.  Дослідженнѐ лінійної системи автоматичного регуляваннѐ: мето-
дика налаштуваннѐ ПІД регулѐтора, аналіз ѐкості та стійкості системи. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ. ПРОГРАМО-

ВАНІ ЛОГІЧНІ КОНТРОЛЕРИ. ПРОМИСЛОВІ МЕРЕЖІ. 
 

Денна форма: 
Лекції – 12 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 6 год. 
Практичні занѐттѐ – 4 год. 
Самостійна робота – 27 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год.  
Практичні занѐттѐ – 0 год. 
Самостійна робота – 41 год. 
 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий метод, 

навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідницьких за-
вдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

Засоби навчання: лабораторні стенди з автоматизації технологічних процесів на 
базі програмованих логічних контролерів, персональні комп‘ятери. 

 
 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
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Тема 5.  Апаратно-технічна платформа автоматизованих систем керування. Пристрої зв’язку з 
об’єктом. Підключення давачів до модулів вводу-виводу. Інтерфейси і протоколи передачі да-

них. 
Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,17 
лаб. – 1.5 
практ. – 0 

Література: 
[6, 7, 16, 18, 

22, 23] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми Структура автоматизованої системи управліннѐ технологічним процесом (АСУТП). Пристрої 
зв‘ѐзку з об‘юктом. Модулі вводу-виводу, їх види, класифікаціѐ, особливості будови, налашту-
ваннѐ, використаннѐ. Утиліти длѐ налаштуваннѐ віддалених модулів вводу-виводу. Підкля-
ченнѐ модулів до програмованих логічних контролерів (ПЛК). Інтерфейси передачі даних RS-
232, RS-422, RS-485. 
Лабораторна робота №4. Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ на базі 
ПЛК Click. 

Тема 6. Розробка систем автоматизації функціонуванням адміністративних будівель (системи 
типу «Розумній дім») на базі програмованих логічних контролерів (ПЛК). 

Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0,17 
лаб. – 0 
практ. – 0 

Література: 
[6-10, 12-14, 

17, 20-22] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми Системи контроля і керуваннѐ типу «Розумний дім»: визначеннѐ, структура, принцип функці-
онуваннѐ. Приклади систем «Розумного дому». Технічні засоби автоматизації (ТЗА) длѐ реалі-
зації системи «Розумний дім». Перспективи таких систем. 
Практична робота №1. Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ функціону-
ваннѐм адміністративної будівлі (система типу «Розумній дім») на базі ПЛК Zelio Logic. 

Тема 7. Мікропроцесорні системи керування. Програмовані логічні контролери та їх класифікація. 
Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0.17 
лаб. – 1 
практ. - 0 

Література: 
[6-10, 22, 25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми Структура мікропроцесорних систем (МПС). Способи поданнѐ інформації у МПС. Структура 
ПЛК, робочий цикл ПЛК. Електричні схеми розв‘ѐзок, що використовуятьсѐ у ПЛК. Класифіка-
ціѐ ПЛК. 
Лабораторна робота №5. Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ на базі 
ПЛК Mitsubishi Alpha 

Тема 8. Огляд мікропроцесорних програмно-технічних комплексів вітчизняних та закордонних 
фірм. Програмовані логічні контролери, розподілені мікропроцесорні комплекси, спеціалізовані 

контролери, засоби програмування контролерів. 
Результати Кількість го- Література: Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
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навчаннѐ 
ПР02 
ПР08 
ПР10 

дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0.17 
лаб. – 0 
практ. - 0 

[20-25] https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 
 
 

Опис теми Оглѐд ПЛК різних типів складності та різних фірм (Lagoon, K1, Forth Logic, Siemens Logo, Sie-
mens Simatic, Mitsubishi Alfa, Click, Zelio Logic, TSX Micro, Modicon, Click, Wincon), порівнѐльні 
характеристики, області і приклади використаннѐ, способи програмуваннѐ. Мови програму-
ваннѐ ПЛК, середовища програмуваннѐ, способи підкляченнѐ до комп‘ятера.  
Практична робота №2. Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ температу-
роя повітрѐ і вологості ґрунту в теплиці на базі ПЛК Zelio Logic та її випробуваннѐ мовами LD 
та FBD. 

Тема 9. Промислові мережі: визначення, основні поняття, характеристики, різновиди, особливос-
ті застосування у системах контролю та керування технологічними процесами. 

Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0.16 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[6, 7, 22] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 

Опис теми Закриті і відкриті системи зв‘ѐзку. Модель взаюмодії відкритих систем. Застосуваннѐ OSI мо-
делі у промислових мережах. Основні мережеві топології. Передача даних у мережі. Методи 
доступу до шини. Основні критерії вибору. Рівні зв‘ѐзку і типові промислові мережі в автома-
тизації. Приклади промислових мереж. Industrial Ethenet ѐк один із сучасних різновидів про-
мислової мережі. 

Тема 10. Спеціалізовані технічні засоби автоматизації для електроенергетики та керування елект-
роустановками. Розробка релейно-контактних схем і функціональних схем автоматизації (ФСА). 
Результати 
навчаннѐ 

ПР02 
ПР08 
ПР10 

Кількість го-
дин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0.16 
лаб. – 1.5 
практ. - 0 

Література: 
[6, 7, 22, 26] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369 

 
 
 

Опис теми Технічні засоби автоматизації длѐ електроенергетики та керуваннѐ електроустановками: при-
клади, сфери застосуваннѐ, монтаж, методи налаштуваннѐ і програмуваннѐ, запуск в роботу. 
Релейно-контакті та функціональні схеми автоматизації (ФСА): методи розробки, сфери вико-
ристаннѐ. 
Лабораторна робота №3. Дослідженнѐ частотного перетворявача Altivar: будова, функції, 
програмуваннѐ. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: аналітичні 
навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне рішеннѐ проблем, 
саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі складних ситуацій, оціня-
ваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, креативність, навики письмо-

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=369
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вого та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості. 
Форми та методи навчання 

Лекції читаятьсѐ з використаннѐм мультимедійного проектора длѐ демонстрації 
схем, технічних засобів автоматизації, рівнѐнь, графіків, діаграм, фрагментів про-
грам, структурних схем тощо. Під час лекцій проводитьсѐ дискусійне обговореннѐ 
проблемних питань. Лабораторні та практичні роботи виконуятьсѐ з використан-
нѐм лабораторних стендів з технічними засобами автоматизації, комп’ятерів, 
спеціалізованого програмного забезпеченнѐ (Zelio Soft, Click Programming Soft-
ware, Logo Soft, Mitsubishi Alpha, Matlab). 

Порядок та критерії оцінювання 

Положеннѐ про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досѐ-
гнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Длѐ визначеннѐ 
рівнѐ засвоюннѐ здобувачами освіти матеріалу використовуятьсѐ такі методи оці-
няваннѐ знань: оціняваннѐ за виконаннѐ лабораторних та практичних робіт; опи-
туваннѐ при захисті лабораторних та практичних робіт; оцінки за модульні конт-
рольні роботи; підсумковий контроль знань. Усі форми контроля вклячено до 
100-бальної шкали оціняваннѐ: 
Вид занѐттѐ Бали 

1. Поточна складова оцінювання  

1.1 Робота під час лекцій ( 10 пар * 1 бал) 10 

1.2 Виконаннѐ лабораторних робіт  

1.2.1 №1 Дослідженнѐ перехідних характеристик типових ланок 6 

1.2.2 №2 Дослідженнѐ лінійної системи автоматичного регуляваннѐ: методика 
налаштуваннѐ ПІД регулѐтора, аналіз ѐкості та стійкості системи 

6 

1.2.3 №3 Дослідженнѐ частотного перетворявача Altivar: будова, функції, програ-
муваннѐ. 

6 

1.2.4 №4 Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ на базі ПЛК 
Click. 6 

1.2.5 №5 Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ на базі ПЛК 
Mitsubishi Alpha 6 

1.3 Виконаннѐ практичних робіт:  

1.3.1 №1 Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ функціонуван-
нѐм адміністративної будівлі (система типу «Розумній дім»)на базі ПЛК Zelio Logic 6 

1.3.2 №2 Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ температуроя 
повітрѐ і вологості ґрунту в теплиці на базі ПЛК Zelio Logic та її випробуваннѐ мова-
ми LD та FBD 6 

1.3.3 №3 Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ на базі ПЛК 
Siemens Logo 6 

1.4 Заохочувальні бали 2 

Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 

2. Підсумкова складова оцінювання   

2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 

Всього підсумкова складова оцінювання……………………………………………………………… 40 

Разом………………………………………………………………………………………………………………………… 100 
 

Поєднання навчання та досліджень 
У процесі навчаннѐ здобувачі вищої освіти залучаятьсѐ до реалізації наукових досліджень, 

участі у роботі наукових конференцій та публікації статей. 
В освітньому процесі використовуятьсѐ отримані індивідуальні наукові досѐгненнѐ лектора з 

тем «Мікропроцесорні системи керуваннѐ», «Програмовані логічні контролери», «Закони керу-
ваннѐ», «Спеціалізовані технічні засоби автоматизації длѐ електроенергетики та керуваннѐ еле-
ктроустановками», «Розробка релейно-контактних схем і функціональних схем автоматизації», 
«Математичний опис систем керуваннѐ», «Структурні схеми і диференціальні рівнѐннѐ систем 
керуваннѐ», «Апаратно-технічна платформа автоматизованих систем керуваннѐ. Пристрої 
зв’ѐзку з об’юктом. Підкляченнѐ давачів до модулів вводу-виводу. Інтерфейси і протоколи пе-
редачі даних», «Розробка систем автоматизації функціонуваннѐм адміністративних будівель 
(системи типу «Розумній дім») на базі програмованих логічних контролерів», «Стійкість та ѐкість 
систем керуваннѐ» ѐкі відображені в роботах [8-14]. 

 
Інформаційні ресурси 

Базова література 
1 Ким Д.П. Теориѐ автоматического управлениѐ. Т.1. Линейные системы. / Д.П. Ким. – 

Москва: Физматлит, 2003. – 288 с. 
2 Мирошник И.В. Теориѐ автоматического управлениѐ. Линейные системы. / И.В. Ми-

рошник. – Санкт-Питербург: Питер, 2005. – 336 с. 
3 Дорф Р. Современные системы управлениѐ / Р. Дорф, Р. Бишоп; Пер. с англ. Б.И. Копы-

лова. – Москва: Лабораториѐ базовых знаний, 2004. – 832 с. 
4 Андреев В.А. Релейнаѐ защита и автоматика систем электроснабжениѐ: Учебник. 3-е 

изд., перераб. и доп. / В.А. Андреев. - Москва: Высшаѐ школа, 1991. - 485 с. 
5 Юревич Е.И. Теориѐ автоматического управлениѐ: Учебник. 3-е изд. / Е.И. Юревич. – 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. – 560 с. 
Допоміжна література 

6 Головко Д.Б. Автоматика та автоматизаціѐ технологічних процесів: Підручник/ 
Д.Б.Головко, К.Г.Рего, Ю.С.Скрипник.- Київ: Либідь, 1997.- 232с. 

7 Bella G. Liptak Process control and optimization. Instrument engineers’ handbook. – CRC 
Press, 2003, 1717 pages. - http://books.google.com/books?q=SCADA 

8 Стеценко А.М. Автоматизаціѐ вузла обліку і регуляваннѐ теплової енергії у багатоповер-
ховому будинку. / А.М. Стеценко, Ю.Д. Матвійчук // Вісник ННІАКОТ. Збірник наукових 
праць. – Рівне, 2019. – Вип. 6. – С. 66-76. 

9 Розробленнѐ та дослідженнѐ сучасних систем електроенергетики та автоматизації. Мо-
нографіѐ / *В.В. Древецький, С.В. Василець, А.В. Рудик, А.П. Сафоник, В.М Гудь, Я.В. Дан-
ченков, М.М. Клепач, С.К. Матус, А.М. Стеценко+. - Рівне : Овід, 2020.-380с. : іл. - ISBN 
978-617-7514-32-8 (Рекомендовано вченоя радоя НУВГП. Протокол №5 від 29.05.2020 
р.) – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/18610/ 

10 Лукашук В.В. Автоматизаціѐ процесу відвантаженнѐ готової продукції на ПАТ «Поліссѐх-
ліб» у м. Рівне / В.В. Лукашук, А.М. Стеценко // Інформаційно-обчислявальні технології, 
автоматика та електротехніка: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
молодих науковців, аспірантів та студентів (10-11 листопада 2016р., м. Рівне). – Рівне: 
Національний університет водного господарства та природокористуваннѐ, 2016. – С. 

http://books.google.com/books?q=SCADA
http://ep3.nuwm.edu.ua/18610/
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217-219. 
11 Матус С.К. Застосуваннѐ програмного середовища Elcut длѐ моделяваннѐ процесів в 

індукційній печі / С.К. Матус, А.М. Стеценко, Н.І. Кулик // Підвищеннѐ рівнѐ ефективності 
енергоспоживаннѐ в електротехнічних пристроѐх і системах: матеріали VII міжнародної 
науково-технічної конференції (20-23 червнѐ 2018р., м. Луцьк). – Луцьк: Луцький націо-
нальний технічний університет, Вежа-Друк, 2018. – С. 113-114. 

12 Stetsenko A. Automated control system “Smart House” for health and entertainment 
complex “Bliss”, Rivne / A. Stetsenko, A. Havryliuk // Modern Problems of Mathematical 
Modeling, Automated Control and Information Technologies (MCIT-2019): Materials of III 
International scientific and practical conference (14-16 November 2019, Rivne, Ukraine). – 
Rivne: National University of Water and Environmental Engineering, 2019. – P. 122-123. 

13 Семчук О.А. Розробка автоматизованої системи керуваннѐ типу «Розумний дім» длѐ 
приватного будинку / О.А. Семчук, А.М. Стеценко // XXIV Міжнародний молодіжний 
форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» (7-9 квітнѐ 2020, м. Харків, Харківсь-
кий національний університет радіоелектроніки). Збірник матеріалів форуму. Т.2. – Хар-
ків: ХНУРЕ. 2020. – С. 85-86. 

14 Стеценко А.М. Автоматизована система керуваннѐ оздоровчо-розважальним комплек-
сом «Блісс» / А.М. Стеценко // XXIV Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроні-
ка та молодь у ХХІ столітті» (7-9 квітнѐ 2020, м. Харків, Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки). Збірник матеріалів форуму. Т.2. – Харків: ХНУРЕ. 2020. – С. 95-
96. 

Електронний репозиторій НУВГП 
15 04.03.81 Пастушенко В.Й., Стеценко А.М. Методичні вказівки до виконаннѐ лаборатор-

них робіт №3-4 на теми «Створеннѐ програми ПІД регулѐтора мовоя функціональних 
блоків на базі SCADA-системи Trace Mode». «Створеннѐ програми ПІД імпульсного керу-
ваннѐ та програм сигналізації мовоя функціональних блоків на базі SCADA-системи 
Trace Mode». – Рівне: НУВГП. – 2014. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/227/.  

16 04.03.82 Пастушенко В.Й., Стеценко А.М. Методичні вказівки до виконаннѐ лаборатор-
них робіт №5-6 на теми «Робота з модулѐми вводу-виводу серії І-7000 та промисловим 
контролером Lagoon». «Створеннѐ проекту обліку теплової енергії на базі контролера 
Lagoon та SCADA- системи Trace Mode”. – Рівне: НУВГП. – 2014. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/228/. 

17 04.03.50 Пастушенко В.Й., Стеценко А.М. Методичні вказівки до виконаннѐ лаборатор-
них робіт №1-2 на теми ”Розробка і випробуваннѐ системи контроля та керуваннѐ фун-
кціонуваннѐм адміністративної будівлі (система типу «Розумній дім») на базі програмо-
ваного логічного контролера (ПЛК)”. ”Розробка і випробуваннѐ системи контроля та 
керуваннѐ температуроя повітрѐ і вологості ґрунту в теплиці на базі програмованого 
логічного контролера та її випробуваннѐ”. – Рівне: НУВГП. – 2014. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/213/. 

18 04-03-117 Пастушенко В.Й., Стеценко А.М. . Методичні вказівки до виконаннѐ лабора-
торної роботи №8 на тему «Розробка і випробуваннѐ системи контроля і керуваннѐ 
технологічним процесом на базі ПЛК Click та SCADA- системи Trace Mode». – Рівне: 
НУВГП. – 2015. Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/11516/  

19 04-03-240 Стеценко А.М., Данченков Я.В., Кінчур О.Ф.  Методичні вказівки до виконаннѐ 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Теоріѐ автоматизованого регуляваннѐ 
електроустановок. Частина 1.” *Електронне виданнѐ+ – Рівне: НУВГП, 2019. - 50 с. Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/16368/  

20 04-03-259М Стеценко А.М. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з навча-
льної дисципліни “Теоріѐ автоматизованого регуляваннѐ електроустановок” *Елект-

http://ep3.nuwm.edu.ua/227/
http://ep3.nuwm.edu.ua/228/
http://ep3.nuwm.edu.ua/213/
http://ep3.nuwm.edu.ua/11516/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16368/
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ронне виданнѐ+ – Рівне: НУВГП, 2021. - 81 с. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/22167/  

Інші ресурси 
21 Zelio Logic 2. Руководство пользователѐ. - www.s-e.com.ua 
22 The PLC in your plant. Reference manual. - www.modicon.com 
23 Основные возможности контроллеров Click. – www.soliton.com.ua 
24 Siemens Logo. Руководство пользователѐ. -  

https://www.siemens-pro.ru/doc/documentation/Logo_v4_r.pdf 
25 Alpha – Programmable Logic Controller. - 

http://www.proavtomatika.ru/docs/mitsubishi/alpha_programming.pdf 
26 Altivar – преобразователи частоты от Schneider Electric. – http://www.altivar.com.ua/  

 

Дедлайни та перескладання 
Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ дисцип-
ліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі модулів здійсняють-
сѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошеннѐ стосовно дедлайнів здачі 
частин навчальної дисципліни публікуятьсѐ на сторінці даної дисципліни на плат-
формі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 
Можливим ю визнаннѐ (перезарахуваннѐ) результатів навчаннѐ здобувачів освіти, 
що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з відповідним 
положеннѐм: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Наприклад, студенти мо-
жуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платформах, ѐк Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знаннѐ та навички, що формуятьсѐ під 
час проходженнѐ певного онлайн-курсу чи його частин, маять мати зв'ѐзок з очі-
куваними навчальними результатами даного освітнього компоненту та бути пере-
вірені в підсумковому оціняванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надаять: нача-
льник Служби РЗА ПрАТ «Рівнеобленерго», к.т.н. Килимчук Антон Володимиро-
вич, інженер-програміст вбудованих систем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ», к.т.н., доцент 
Ставицький Володимир Миколайович, інженер з випробуваннѐ вбудованих сис-
тем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ» Єшан Руслан Вікторович. 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань пла-
гіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у відповід-
них документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаютьсѐ списуваннѐ 
при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ поточного та підсум-
кового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку виѐвленнѐ факту 
списуваннѐ, до студентів будуть застосовані санкції у виглѐді зниженнѐ підсумко-
вої оцінки або ж позбавленнѐ права подальшого виконаннѐ завданнѐ. Принципи 
доброчесності у НУВГП та відповідність показникам забезпеченнѐ ѐкості вищої 
освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт 

http://ep3.nuwm.edu.ua/22167/
http://www.s-e.com.ua/
http://www.modicon.com/
http://www.soliton.com.ua/
https://www.siemens-pro.ru/doc/documentation/Logo_v4_r.pdf
https://www.siemens-pro.ru/doc/documentation/Logo_v4_r.pdf
http://www.proavtomatika.ru/docs/mitsubishi/alpha_programming.pdf
http://www.altivar.com.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ ѐкості освіти НУВГП: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. Пропущенні 
практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком відпрацявань або 
консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал опрацьо-
вуютьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на сторінці дисцип-
ліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на занѐттѐх мобільні телефони 
та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ.  

Оновлення 

Щорічно викладач з власної ініціативи оновляю зміст даної навчальної дисципліни 
на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі вищої освіти також 
можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної дисципліни шлѐхом вне-
сеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. Така ініціатива може бути під-
ставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах освіти, 
зокрема під час академічної мобільності, визначаютьсѐ документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ресурси, 
ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ даної дисципліни: Google 
Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: https://www.elsevier.com/; Sciencedi-
rect https://www.sciencedirect.com/; ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 

 
 
 
Лектор: к.т.н., доцент                                                                                   А.М. Стеценко 
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