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1. Місце дисципліни в структурі ООП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: фізика, 

вища математика, електротехніка 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- задачі автоматизації ТЕС та АЕС; особливості управління в енергетиці;  
- умови роботи енергоблоку в енергосистемі та його особливості як 

об'єкта управління; 
- методи аналітичного дослідження систем автоматичного регулювання; 
- види автоматизованих систем управління, компоненти, призначення, 

функції, цілі, склад, основні елементи локальних систем управління і АСУ ТП в 
енергетиці; 

- критерії якості управління і методи їх забезпечення; 
- теоретичні основи автоматичного управління: математичний опис 

об’єктів управління, типові алгоритми управління, методи оцінки якості, запаси 
стійкості та оптимізації систем управління і АСУТП в енергетиці; 

вміти: 
- складати загальні плани створення АСУ ТП; 
- розробляти загальні структури, принципові і функціональні схеми АСУ 

ТП; 
- вибирати технічні засоби, математичне і програмне забезпечення для 

АСУ ТП; 
- виконувати математичних опис об’єктів керування; 
- формулювати критерії якості керування та синтезувати типові 

алгоритми керування технологічними об’єктами і процесами; 
- проводити аналіз і синтез елементів та АСУ ТП в  цілому; 
- оцінювати показники якості та запаси стійкості АСУ ТП. 

3. Зміст робочої програми 
Змістовий модуль №1 «Основи теорії управління технологічними 

процесами і об’єктами в теплоенергетиці». 
Змістовий модуль 2. «Управління теплоенергетичним обладнанням». 
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