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2. Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна “Теорія керування” забезпечує компетентності, визначені стандартом 
113Прикладна математика в частині оволодіння методиками та техніками керування 
технологічними системами, процесами і об'єктами. Метою дисципліни є надання знань, умінь 
та навичок щодо методик та технік керування технологічними системами, процесами і 
об'єктами із використанням сучасних теоретичних методів керування та застосуванням 
алгоритмів аналізу та синтезу систем керування. Предметом дисципліни є заходи та засоби 
керування технологічними системами, процесами і об'єктами. 

Програмні результати1 навчання згідно ОП: 

Після вивчення дисципліни студент володітиме знаннями щодо збору, обробці, аналізу та 
систематизування інформації, принципів, моделей, методів та алгоритмів аналізу та синтезу 
систем керування, знати основні підходи до захисту від потенційних загроз та кібератак, 
уміннями впроваджувати обрані принципи, моделі, методи і алгоритми аналізу та синтезу 
систем керування. 

                                           
1
 Для нормативних дисциплін зазначається згідно матриці відповідності програмних компетентностей та результатів 

навчання в освітній програмі. 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3948


 

ЗК1 Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК6 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК10 Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій. 

ФК1 Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми для 
доведення математичних тверджень і теорем. 

ФК2 Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі. 

ФК3 Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання прикладних задач, 
моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень. 

ФК7 Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих та 
інформаційних систем різного призначення. 

ФК9 Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки 
даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою 
спеціалізованих програмних засобів. 

ФК14 Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою 
предметної галузі, та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність 
результату. 

РН1 Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної 
математики і використовувати їх на практиці. 

РН3 Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх 
математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі 
аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих 
результатів. 

РН 6 Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей 
об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх 
розв’язку. 

РН 7 Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач. 

РН 10 Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання 
математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття 
рішень, аналізу даних. 

РН 13 Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні 
системи комп’ютерної математики. 

РН 14 Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

РН 15 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна використовує результати вивчення дисциплін: «Диференціальні рівняння», «Теорія 
імовірностей», «Методи оптимізації». 

Результати вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані у професійній діяльності за 
фахом та для написання бакалаврської дипломної роботи. 



3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Вступ до теорії керування. 
Розділ 2. Метод простору станів. 
Розділ 3. Аналіз систем автоматичного керування. 
Розділ 4. Параметрична ідентифікація систем керування.  
Розділ 5. Синтез (проектування) систем автоматичного керування. 
Розділ 6. Методи оптимізації систем керування.  
Розділ 7. Оцінювання станів у задачах синтезу САК. 
Розділ 8. Підходи до захисту АСУ ТП від потенційних загроз та кібератак 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

3. Новіков О.М. Теорія керування. Конспект лекцій для здобувачів освіти за спеціальності 
113 Прикладна математика – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021, 86 с. Режим доступу: 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3948#section-2 

4. Теорія керування. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму / Уклад.: 
О.М.Новіков. - Київ: НТУУ КПI. - 2021 . - 87 с. Режим доступу: 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3948#section-3 

5. Крак Ю.В., Шатирко А.В. Теорія керування для інформатиків – К. ВПЦ «Київський 
університет», 2015. – 175 с. Режим доступу: 
http://csc.knu.ua/media/filer_public/e3/88/e388e0dc-be74-4bca-931d-
815ad4e8c323/tk_dlia_informatikiv.pdf 

6. Крак Ю.В., Левошич О.Л. Теорія керування. Навчальний посібник, 2001. Режим доступу: 
http://www.unicyb.kiev.ua/Library/Optker/Krak/index.htm 

7. Brogan W.L. Modern Control Theory Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1991, 672p. Режим 

доступу: 

http://docs.znu.ac.ir/members/pirmohamadi_ali/Control/Brogan(BookZZ.org).pdf 

8. Жора В. Захист інформації у критичних інфраструктурах. Матеріали InfoSafe. Режим 
доступу:  
https://infosafe.ua/blog/zaschita-informatsyi-v-kriticheskih-infrastrukturah/ 

 
Додаткова література 

9. B.D.O. Anderson, J.B. Moore Linear Optimal Control. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1971, 
399p. Режим доступу: 
https://www.ee.iitb.ac.in/student/~rachel/Anderson_Moore_Linear_Optimal_Control.pdf 

10. Lawrence C. Evans An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory,Publisher: University 
of California, Berkeley 2010, - 126 р. Режим доступу: 
https://math.berkeley.edu/~evans/control.course.pdf 

11. Jean Pierre Corriou. Optimal control. Sohrab Rohani. Coulson and Richardson’s Chemical 
Engineering: Volume 3B: Process Control, Fourth Edition, 2017, 978-0-08-101095-2, - 38 р. 
Режим доступу: 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02946760/file/encyclopedia_optimalcontrol_corriou.pdf 
 

12. Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Поєднання інформаційно-рецептивного методу, що передбачає одержання знань на лекціях, 
з навчально-методичної літератури та інших інформаційних джерел з методом проблемного 
викладу шляхом постановки проблеми, розкриття системи доказів, різних підходів, дозволяє 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3948#section-1
http://csc.knu.ua/media/filer_public/e3/88/e388e0dc-be74-4bca-931d-
http://csc.knu.ua/media/filer_public/e3/88/e388e0dc-be74-4bca-931d-
http://www.unicyb.kiev.ua/Library/Optker/Krak/index.htm
http://docs.znu.ac.ir/members/pirmohamadi_ali/Control/Brogan(BookZZ.org).pdf
https://www.ee.iitb.ac.in/student/~rachel/Anderson_Moore_Linear_Optimal_Control.pdf
https://math.berkeley.edu/~evans/control.course.pdf


організувати активний пошук студентами рішення пізнавальних завдань. Лекційні та лабораторні 
заняття спрямовані на поетапну реалізацію продуктивного характеру навчальної діяльності з 
елементами самостійного дослідницького процесу для більш глибокого розуміння майбутньої 
професійної діяльності.  

Теми лекційних занять: 

Розділ 1. Вступ до теорії керування.Поняття систем керування: основні визначення та 
класифікація систем керування. Визначення предмету, класифікація задач теорії керування. 
Класифікація задач, які розв’язуються сучасною теорією керування. Поняття математичної моделі 
керованих процесів. Класифікація, математичний опис та приклади процесів із зосередженими 
параметрами. Задачі аналізу та синтезу систем із розподіленими параметрами. Класифікація 
просторово розподілених керованих процесів. Приклади математичних моделей процесів із 
розподіленими параметрами. 

[1, підрозд. 1.1-1.4] 
Розділ 2 Метод простору станів. Загальні поняття. Приклади представлення математичних 

моделей у формі простору станів. Опис математичних моделей керованих процесів у частотній 
області. Поняття матричної передаточної функції. Задача мінімальної реалізації. 

[1, підрозд. 2.1-2.2, 2.3], [2, розд. 1] 
Розділ 3. Аналіз систем автоматичного керування.Загальні поняття Аналіз руху лінійних 

систем у просторі станів. Вільний рух лінійних систем. Вимушений рух лінійних систем. 
[1, підрозд. 3.1, 3.2], [2, розд. 2] 
Аналіз стійкості систем автоматичного керування. Основні поняття про стійкість. Методи 

аналізу стійкості. Загальний непрямий підхід до аналізу стійкості. Аналіз стійкості лінійних систем 
на основі функцій Ляпунова. Аналіз стійкості лінійних систем на основі дослідження коренів 
характеристичного рівняння. Непрямий аналіз стійкості нелінійних процесів за лінеаризованими 
моделями. 

[1, підрозд. 3.3], [2, розд. 2] 
Аналіз керованості та спостережуваності систем автоматичного керування. Аналіз 

керованості систем автоматичного керування. Необхідні та достатні умови керованості лінійних 
нестаціонарних систем. Необхідні та достатні умови керованості лінійних стаціонарних 
систем.Необхідні та достатні умови керованості лінійних стаціонарних систем за виходом. 

[1, підрозд. 3.4.1], [2, розд. 2] 
Аналіз спостережуваності систем автоматичного керування. Необхідні та достатні умови 

спостережуваності лінійних нестаціонарних систем. Необхідні та достатні умови спостережуваності 
лінійних стаціонарних систем. Аналіз ідентифікованості систем автоматичного керування. 

[1,підрозд. 3.4.2, 3.4.3], [2, розд. 2] 
Розділ 4. Параметрична ідентифікація систем керування. Поняття ідентифікації систем 

керування. Ідентифікація параметрів на основі методу функції чутливості. 
[1, підрозд.4.1, 4.2], [2, розд. 3] 
Розділ 5. Синтез (проектування) систем автоматичного керування. Основні принципи 

керування. Принцип керування за розімкненим контуром. Принцип керування по замкненому 
контуру. Принцип комбінованого керування. 

[1, підрозд. 5.1], [2, розд. 4] 
Класифікація задач керування. Основні поняття про адаптивні системи. Невизначені 

параметри об`єкту. Гіпотеза квазістаціонарності. Етапи розв`язання задачі адаптації. Системи із 
зворотним зв`язком за станом. 

[1, підрозд. 5.2 – 5.4] 
Розділ 6. Методи оптимізації систем керування. Загальні відомості оптимізації систем 

керування. Методи класичного варіаційного числення. Оптимальне керування лінійним об`єктом з 
квадратичним критерієм. Чисельні методи розв’язання (інтегрування) рівняння Ріккаті. 

[1, підрозд. 6.1 - 6.4], [2, розд. 4] 



Принцип максимуму Л.С. Понтрягіна. Застосування принципу максимуму до синтезу системи 
оптимального керування з обмеженнями на керуючі впливи. Застосування принципу максимуму 
до синтезу системи оптимального керування з мінімальним часом (оптимальні за швидкодією). 

[1, підрозд. 6.5] 
Розділ 7. Оцінювання станів у задачах синтезу САК. Оцінювання компонент вектора станів, 

які не вимірюються. Оцінювання станів стохастичних процесів. 
[1, підрозд. 7.1, 7.2], [2, розд. 5] 
Оптимальне керування стохастичними процесами. Принцип розподілення (ЛКГ – задача). 
[1, підрозд. 7.3], [2, розд. 6] 
Розділ 8. Підходи до захисту АСУ ТП від потенційних загроз та кібератак 
[6] 

 

Теми лабораторних робіт (зміст робіт наведено у [2]) 

№ Зміст комп’ютерного практикуму Кількість 
КП  ауд. 

годин 

1. Дослідження поведінки математичних моделей об’єктів керування 3 

2. Дослідження властивостей керованості, спостережуваності і стійкості 
об’єктів керування 

3 

3. Дослідження алгоритму параметричної ідентифікації об’єктів 
керування 

3 

4. Дослідження систем керування зі зворотним зв’язком 3 

5. Дослідження алгоритму оптимального оцінювання станів 
стохастичних процесів 

3 

6. Дослідження алгоритму оптимального керування стохастичними 
процесами 

3 

 

6. Самостійна робота студента 

Назва розділу,теми (окремого питання),що виноситься 
на самостійне опрацювання 

Кількість 
годин СРС 

Класифікація систем автоматичного та автоматизованого керування 4 

Задача мінімальної реалізації 4 

Аналіз стійкості нелінійних систем за Ляпуновим 4 

Методи оптимізації систем керування. Метод динамічного 
програмування Белмана 

4 

Методи оптимального оцінювання станів стохастичних систем. 
Згладжування та прогнозування 

5 

Управління стохастичними системами за невиконанням ЛКГ умов 5 

Повторення лекційного матеріалу та підготовка до екзамену 15 

Підготовка до захисту лабораторних робіт 10 

Всього 51 

 



13. Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять не оцінюється, але рекомендується. 
Комп’ютерні практикуми захищаються відповідно до встановлених дедлайнів протягом 
семестру. За активність на  комп’ютерному практикумі додається до 2 балів заохочувальних 
балів за кожну роботу. При невчасному захисті завдань комп’ютерного практикуму знімається 
до 2 балів за кожну роботу*. 
Під час захисту практикумів, а також під час контрольних заходів студенти повинні 
дотримуватись політики академічної доброчесності, згідно Кодексу Честі НТУУ “КПІ ім. Ігоря 
Сікорського”.  

              Календарний рубіжний контроль 

Календарний контроль проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу. Календарний контроль базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою 

позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально 

можливого на час атестації. Бал, необхідний для отримання позитивного календарного 

контролю доноситься до студентів викладачем не пізніше ніж за 2 тижні до початку 

календарного контролю. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль:  

№ 
з/п 

Контрольний захід  % 
Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Комп’ютерні практикуми 48 8 6 48 

2. МКР, частина 1 6 6 1 6 

3. МКР, частина 2 6 6 1 6 

 Екзамен 40 40 1 40 

 Всього 100 

 
Штрафні бали*:  

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Активність на занятті +2 бали 
Невчасний захист завдань 

комп’ютерного практикуму 
-2 бали 

 

Екзамен 

По завершенню навчального курсу викладач проводить екзамен за розкладом іспитів. 

Рейтингова оцінка складається з результатів роботи в семестрі 30≤ RD≤ 60 та результатів 

екзамену. 

 

*Штрафні бали під час воєнного стану не застосовуються 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 



Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 
 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Склав: проф. каф. Інформаційної безпеки Новіков Олексій Миколайович 

Ухвалено на засіданні кафедри ММЗІ (протокол № 6 від 22.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією НН ФТІ (протокол № 6 від 30.06.2022) 

 


