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Робоча програма з дисципліни      

«Теорія автоматичного керування» 

спеціальність 7.05020201 – 

Автоматизоване управління техно-

логічними процесами. Розр.:         

Швачка О.І. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2015р., 

24с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з курсу “Теорія 

автоматичного керування” для студенті 

з напрямку підготовки 6.050202 

«Автоматизація та комп’ютерно - 

інтегровані технології» / О.І. Швачка, 

О.В. Лещенко.  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2013, 24с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи з курсу “Теорія автоматичного 

керування” для студенті з напрямку 

підготовки 6.050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно - інтегровані технології» / 

О.І. Швачка, І.Г. Каюн.  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2013, 32с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт «Дослідження 

динамічних властивостей АСР» з курсу 

“Теорія автоматичного керування” для 

студенті з напрямку підготовки 

6.050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно - інтегровані технології» / 

О.І. Швачка, Я.О. Довгополий.  

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2014р., 

32с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт «Математичне 

моделювання АСР» з курсу “Теорія 

автоматичного керування” для студенті 

з напрямку підготовки 6.050202 

«Автоматизація та комп’ютерно - 

інтегровані технології» / О.І. Швачка, 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2014, 24с. 

50, ЕВ 



Я.О. Довгополий.  

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт „Дослідження 

нелінійних АСР”  з курсу “Теорія 

автоматичного керування” для студенті 

з напрямку підготовки 6.050202 

«Автоматизація та комп’ютерно - 

інтегровані технології» / О.І. Швачка, 

Я.О. Довгополий. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2014, 20с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до практичних 

занять з курсу «Теорія автоматичного 

керування». Частина 1 «Складання 

математичного опису АСР» для 

студентів з напрямку підготовки 

6.050202 «Автоматизація та 

компютерно - інтегровані технології»/ 

О.І. Швачка, Я.О. Довгополий. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2015, 26с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до практичних 

занять з курсу «Теорія автоматичного 

керування». Частина 2 «Дослідження та 

аналіз роботи АСР» для студентів з 

напрямку підготовки 6.050202 

«Автоматизація та компютерно - 

інтегровані технології». / О.І. Швачка, 

Я.О. Довгополий. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2015, 27с. 

50, ЕВ 
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