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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Алгоритмізація і програмування розрахунків АСР 
2. Рівень: другий (магістерській) 
3. Рік навчання: шостий  
4. Семестр: одинадцятий  
5. Кількість кредитів ECTS: 5,5. 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

лекції – 32 години; 
практичні заняття – 16 годин; 
самостійна робота студента – 117 годин; 
індивідуальне завдання – Р. 

7. Лектор: Красніков І.Л. професор кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу к.т.н., доцент, 

8. Викладачі, що ведуть практичні заняття: Красніков І.Л. професор кафедри 
Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу к.т.н., доцент, 

9. Мета дисципліни: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні здатності 
розробляти і аналізувати алгоритми розрахунків складних систем автоматичного 
регулювання, застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого 
підходу у процесі створення програмного забезпечення. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями, отриманими раніше у вищому 
навчальному закладі в курсах "Моделювання і оптимізація  систем управління", "Теорія 
автоматичного керуванням» . 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з розділів: Алгоритмізація та розрахунок 
одномірних та  багатоканальних АСР; Системи зв’язаного керування; Адаптивні 
системи керування 

12. Рекомендована література: 
− Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации. – М.: Высшая школа, 

2005. – 447 с. 
− 48. Попович М.Г. Теорія автоматичного керування : підручник  / М.Г. Попович, 

О.В. Ковальчук - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Либідь, 2007. - 656 с. 
−  Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова Сі : навч. 

посібник / В.Ю. Вінник - Житомир : ЖДТУ, 2007. - 328 с. 
−  Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня / Т А. 

Павловская - СПб. : ПИТЕР, 2010. - 464 с. 
13. Види навчальної діяльності: лекції, практичні заняття, консультації. 
14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, індивідуальні завдання, 

розрахункові завдання) і усний іспит. 
15. Мова викладання: українська. 

 
 

 
 


