
Силабус дисципліни 

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 (для ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті,  

                   Системи керування рухом поїздів) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Теорія автоматичного управління 

8,5 - кредити ЄКТС.   

Статус дисципліни: цикл професійної підготовки 

Загальна інформація про 

викладача 

Лагута Василь Васильович, к.т.н., доцент; телефон кафедри – 

3731504, адреса електронної пошти – kaf.atz.diit@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

для бакалаврів – п’ятий, шостий семестри 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Факультет «Компьютерні технології і системи»  

 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній 

діяльності. 

2. Здатність аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту 

пристроїв та систем керування рухом поїздів як об’єкта управління, 

застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських рішень 

щодо подальшого функціонування підприємства з оцінкою якості його 

продукції. 

3. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

4. Аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту пристроїв та 

систем керування рухом поїздів як об’єкта управління. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Вища математика. 2. Фізика. 3. Електричні кола.  

4. Електроніка і мікросхемо техніка. 5. Комп’ютерні технології в 

системах залізничної автоматики  

Основні теми дисципліни Перший семестр. Лінійні стаціонарні динамічні системи управління 

Основні відомості про системи автоматичного управління. 

Математичне моделювання лінійних систем. 

Характеристики САУ. Типові елементи САУ. 

Передаточні функції розімкнутого ланцюга ланок. 

Структурні перетворення. Ланка зі зворотним зв’язком.  

Стійкість лінійних стаціонарних САУ. 

Якість перехідного процесу і точність САУ. 

Другий семестр. Цифрові системи управління 

Z-перетворення.  

Передаточні функції цифрової системи: 

- Моделювання дискретних та цифрових сигналів  

- Z-передаточна функція цифрової системи 

- Передаточна функція цифрового фільтра  

- Розімкненні та замкнуті цифрові системи управління 

- Визначення реакції цифрової системи. 

Стійкість цифрових систем. 

Частотні характеристики цифрової системи. 

Точність і якість перехідного процесу цифрових систем. 

Синтез цифрових систем. 

Всього годин – 255 (120+135):  

лекції – 64 (перший семестр -32, другий семестр – 32), 

практичні – 48 (перший семестр -16, другий семестр – 32),  

самостійна робота – 143.  

Форма семестрового контролю: перший семестр - «залік», 

другий семестр – «екзамен» 

Мова викладання Українська  
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