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ВСТУП 

 

Анотація 

 

Програма підготовки магістратури спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», освітньої програми «Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод»  передбачає тісну взаємодію магістрів та випускників із 

сучасними електроприводами, які застосовуються у промисловості. Тому отримання 

базованих знань з комплектних електроприводів  є вагомою складовою у підготовці фахівців. 

Дисципліна "Комплектні електроприводи" є невід’ємною частиною формування фахової 

компетентності у формі здатності програмування та налаштування параметрів 

регуляторів системи керування, визначати шляхи поліпшення показників якості системи 

керування, обирати методи для розв’язання складних професійних задач у сфері 

електромеханічних систем керування та електроприводів. Дисципліна розрахована на 

магістрів, які отримали базові знання з мікропроцесорних систем керування, та є 

допоміжною для освоєння спеціалізованих дисциплін, пов'язаних із аналізом роботи систем 

автоматики та її окремих елементів. 

Ключові слова: модульність конструкції, програмування мікроконтролера, векторне 

керування, скалярне керування, синтез, регулятор, передаточна функція, частотна 

характеристика, показники якості. 

 

 

Abstract 

 

The master's program of specialty 141 "Electric Power, Electrical Engineering and 

Electromechanics", the educational program "Electromechanical automation systems and electric 

drive" provides for close interaction of masters and graduates with modern electric drives used in 

industry. Therefore, obtaining basic knowledge of complete electric drives is an important 

component in training. 

The discipline "Complete electric drives" is an integral part of the formation of professional 

competence in the form of programming and adjusting the parameters of controllers, identify ways to 

improve the quality of the control system, choose methods for solving complex professional problems 

in electromechanical control systems and drives. The discipline is designed for masters who have 

received basic knowledge of microprocessor control systems, and is helpful for the development of 

specialized disciplines related to the analysis of automation systems and its individual elements. 

Keywords: modular design, microcontroller programming, vector control, scalar control, 

synthesis, controller, transfer function, frequency response, quality indicators. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність 

(освітня програма), 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма навчання 

заочна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 5 
Для всіх  

галузей знань 

 

Вибіркова 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 5-й 5-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

Для всіх  

спеціальностей, 

освітніх програм 

Семестри 

9-й 9-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

не передбачено 

Лекції 

30 год. 12 год. 

Практичні 

15 год. 8 год. 

Загальна кількість годин – 

150 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

аудиторних – 3; 

 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 

другий 

(магістерський) 

 

Самостійна робота 

105 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання: 

не передбачені 

Вид контролю 

залік залік 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Комплектні електроприводи» є формування у 

студентів відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

• Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи 

для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

• Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології 

та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

• Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, 

необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці. 

• Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функціонування 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних об'єктів та систем. 

• Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного 

моделювання, автоматизованого проєктування, автоматизованого виробництва і 

автоматизованої розробки або конструювання елементів електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є раніше вивчена дисципліна "Системи 

керування електроприводами" та такі раніше здобуті результати навчання, як: концептуальні 

знання у сфері електротехніки; розуміння електричних та простих електронних схем. Окрім 

того, з курсу "Теорія автоматичного керування" використовуються головні поняття та 

співвідношення розділу "Синтез систем автоматичного керування"; з "Теорії 

електроприводу" – пуск та гальмування двигунів постійного та змінного струму. 

 

4. Очікувані результати навчання  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

• Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й 

відповідних комплексів і систем. 

• Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні. 

• Володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та 

процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

системах. 

• Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з 

метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх 

практичною реалізацією. 

• Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати 

впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними, 

електротехнічними та електромеханічними системами. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Структури комплектних електроприводів. 

 

Змістовий модуль 1. Елементи комплектних електроприводів (КЕП). 

Тема 1. Призначення та класифікація комплектних електроприводів (КЕП). Технічні 

дані КЕП. Компоновка та конструкції КЕП. [5, с. 107-109] 

Тема 2. Узагальнена структура КЕП змінного струму. [2, с. 28-34, 5, с. 109-117] 

Тема 3. Узагальнена структура КЕП постійного струму. [2, с.3-15, 5, с.117-119] 

Тема 4. Силові випрямлячі КЕП. Режими їх роботи.  [1, с. 3-7; 7, с. 227-237] 

Тема 5. Статичні характеристики та динамічні властивості керованих випрямлячів  

КЕП. [7, с. 248-252] 

Змістовий модуль 2. Системи керування та програмування КЕП. 

Тема 6. Способи керування та програмування комплектних електроприводів. [5, с. 120-

130] 

Тема 7. Основні вузли систем керування у КЕП. [1, с. 3-25, 2, c. 43-57] 

Тема 8. Регулятори КЕП та налаштування параметрів регуляторів. [2, c. 4-11, 40-74] 

Тема 9. Вибір типу і розрахунок параметрів регуляторів контурів  регулювання у КЕП. 

[2, c. 56-67] 

Тема 10. Налаштування та діагностування параметрів у КЕП. [2, c. 3-28] 

Змістовий модуль 3. Компоновка сучасного КЕП. 

Тема 11. Комплектний асинхронний електропривод Lenze зі скалярним керуванням. 

[2, c. 43-54] 

Тема 12. Комплектний асинхронний електропривод Lenze з векторним керуванням. 

[2, c. 54-73] 

Тема 13. Комплектний асинхронний електропривод Altivar з векторним керуванням. 

[2, c.56-67] 

Тема 14. Спеціалізовані КЕП. Сервоприводи. [4, c. 2-57] 

Тема 15.  Керування верстатом з ЧПК. [6, c. 2-40] 

      



Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек. пр. лаб. с.р. лек. пр. лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Структури комплектних електроприводів. 

Змістовий модуль 1. Елементи комплектних електроприводів (КЕП). 

Тема 1. Призначення та класифікація комплектних 

електроприводів (КЕП). Технічні дані КЕП. Компоновка 

та конструкції КЕП. 

9 2 1 − 6 7 − − − 7 

Тема 2. Узагальнена структура КЕП змінного струму. 10 2 2 − 6 12 2 1 − 9 

Тема 3. Узагальнена структура КЕП постійного струму. 10 2 2 − 6 12 2 1 − 9 

Тема 4. Силові випрямлячі КЕП. Режими їх роботи.   8 2 – − 6 7 – – − 7 

Тема 5. Статичні характеристики та динамічні 

властивості керованих випрямлячів  КЕП. 
8 2 – – 6 7 – – – 7 

Разом за змістовим модулем 1 45 10 5 – 30 45 4 2 – 37 

Змістовий модуль 2. Системи керування та програмування КЕП. 

Тема 6. Способи керування та програмування 

комплектних електроприводів. 
9 2 1 − 6 9 − 1 − 8 

Тема 7. Основні вузли систем керування у КЕП. 9 2 – − 7 11 2 – − 9 

Тема 8. Регулятори КЕП та налаштування параметрів 

регуляторів. 
9 2 1 – 6 9 − 1 – 8 

Тема 9. Вибір типу і розрахунок параметрів регуляторів 

контурів  регулювання у КЕП. 
8 2 2 – 4 8 – 1 – 7 

Тема 10. Налаштування та діагностування параметрів у 

КЕП. 
10 2 1 – 7 8 – – – 8 

Разом за змістовим модулем 2 45 10 5 – 30 45 2 3 – 40 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек. пр. лаб. с.р. лек. пр. лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 3. Компоновка сучасного КЕП. 

Тема 11. Комплектний асинхронний електропривод 

Lenze зі скалярним керуванням. 
12 2 1 – 9 12 – – – 12 

Тема 12. Комплектний асинхронний електропривод 

Lenze з векторним керуванням. 
12 2 1 – 9 12 2 1 – 9 

Тема 13. Комплектний асинхронний електропривод 

Altivar з векторним керуванням. 
12 2 1 – 9 12 2 – – 10 

Тема 14. Спеціалізовані КЕП. Сервоприводи. 12 2 1 – 9 12 2 1 – 9 

Тема 15. Керування верстатом з ЧПК. 12 2 1 – 9 12  1 – 11 

Разом за змістовим модулем 3 60 10 5 – 45 60 6 3 – 51 

ІНДЗ (КР/КП) – – − − − – – − − − 

 

Усього годин 150 30 15 – 105 150 12 8 – 130 

 

 



Теми практичних занять 

 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1 

1 Компоновка та конструкції КЕП.[ 5, с.107–109] 1 – 

2 Узагальнена структура КЕП змінного струму.[ 2, с.28-34, 

5, с.109-117] 
2 1 

3 Узагальнена структура КЕП постійного струму. [2, с.3-

15, 5, с.117-119] 
2 1 

Змістовий модуль 2 

4 Способи керування та програмування комплектних 

електроприводів.[ 5, с. 120–130] 
1 1 

5 Регулятори КЕП та настройка параметрів регуляторів.[2, 

c. 4-11, 40-74] 
1 1 

6 Вибір типу і розрахунок параметрів регуляторів 

контурів  регулювання у КЕП.[2, c.56-67] 
2 1 

7 Настройка та діагностування параметрів у КЕП. .[2, c.3-

28] 
1 – 

Змістовий модуль 3 

8 Комплектний асинхронний електропривод Lenze зі 

скалярним керуванням.[2, c.43-54] 
1  

9 Комплектний асинхронний електропривод Lenze з 

векторним керуванням.[2, c.54-73] 
1 1 

10 Комплектний асинхронний електропривод Altivar з 

векторним керуванням.[2, c.56-67] 
1  

11 Спеціалізовані КЕП. Сервоприводи.[4, c. 2-57] 1 1 

12 Керування верстатом з ЧПК.[6, , c. 2-40] 1 1 

 Разом 15 8 

 

Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

– підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 лекцію; 

– підготовка до практичних занять – 2 год/1 заняття; 

– виконання домашньої контрольної роботи – 15 годин/1 робота; 

– підготовка до заліку – 15 год. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

 

 Підготовка до лекційних занять 15 

 Підготовка до практичних занять 30 

 Виконання домашньої контрольної роботи 60 

 Разом 105 
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Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Не передбачено. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

У процесі освоєння дисципліни здобувач має: 

- виконати п'ять окремих завдань, оформити паперовий аналітичний звіт у 

відповідності до цих завдань та представити на розгляд викладачу, який оцінює виконання 

кожної роботи та на основі усних відповідей визначає рівень розуміння виконаної роботи; 

- скласти поточні модульні контролі за кожним змістовним модулем у вигляді 

стандартизованих тестів для оцінки рівня отриманих теоретичних знань; на проходження 

одного тесту надається 20 хвилин; 

- скласти залік у вигляді усної відповіді на одне теоретичне питання та вирішення 

однієї практичної задачі; на підготовку надається одна година. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного заліку. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Питома вага заключного заліку в 

загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати заключний залік дається студенту, якій з 

урахуванням максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки заліку.  

Поточний контроль передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої 

освіти із зазначеної теми та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених 

чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Критерії оцінювання виконання практичних робіт 

Практична 

робота 
Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. Надані часткові усні відповіді на 

запитання стосовно теоретичних основ роботи.  

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує практичну 

роботу згідно з інструкцією; в цілому правильно складає звіт та робить 

висновки. Студент відмовляється надавати усні запитання. 
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Практична 

робота 
Критерії оцінювання 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією; складає звіт містить неточності у 

висновках та помилки. Надані повні усні відповіді на запитання стосовно 

теоретичних основ роботи.  

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності 

у висновках та помилки. Надані часткові усні відповіді на запитання 

стосовно теоретичних основ роботи.  

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

практичну роботу під керівництвом викладача; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. Студент відмовляється надавати усні 

запитання. 

0 Робота не виконувалася 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 

(6 робіт по 5 балів). 

 

Критерії оцінювання поточного модульного контролю у формі тестування 

Правильних 

відповідей 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

У відповідності до програми передбачено 3 поточних модульних контролі, таким чином 

максимальна оцінка за даний компонент програми 30 балів. Кожний тест передбачає 10 

тестових запитань.  

Критерії оцінювання заліку. 

Здобувач має відповісти на одне письмове питання та вирішити одну практичну задачу. 

Кожна відповідь на усне питання оцінюється максимум у 15 балів, вирішення кожної 

практичної задачі – у 25 балів. Загалом за залік можна отримати максимум 40 балів. 

 

Відповідь на 

письмове 

питання  

Критерії оцінювання на заліку 

15 

Відповідь надана повна, ґрунтовна, чітка, при наданні відповіді 

представлені необхідні математичні викладки та схемні рішення, надані 

пояснення особливостей використання даного теоретичного знання на 

практиці, наведено приклади такого використання. 

9 

Відповідь надана повна, ґрунтовна, чітка, при наданні відповіді 

представлені необхідні математичні викладки та схемні рішення, надані 

пояснення особливостей використання даного теоретичного знання на 

практиці, з наведенням прикладу такого використання виникли труднощі. 
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Відповідь на 

письмове 

питання  

Критерії оцінювання на заліку 

8 

Відповідь надана повна, ґрунтовна, але спостерігаються невпевненість та 

труднощі при відповідях на уточнюючі запитання, хоча при наданні 

відповіді представлені необхідні математичні викладки та схемні рішення, 

надані пояснення особливостей використання даного теоретичного знання 

на практиці, наведено приклади такого використання.  

7 

Відповідь надана повна, ґрунтовна, але спостерігаються невпевненість та 

труднощі при відповідях на уточнюючі запитання, хоча при наданні 

відповіді представлені необхідні математичні викладки та схемні рішення, 

надані пояснення особливостей використання даного теоретичного знання 

на практиці, з наведенням прикладу такого використання виникли 

труднощі.  

6 

Відповідь надана не повна, але висвітлено більше половини питання, 

спостерігаються невпевненість та труднощі при відповідях на уточнюючі 

запитання, представлені основні математичні залежності та схемні 

рішення, надані пояснення особливостей використання даного 

теоретичного знання на практиці, наведено приклади такого 

використання.  

5 

Відповідь надана не повна, але висвітлено більше половини питання, 

спостерігаються невпевненість та труднощі при відповідях на уточнюючі 

запитання, представлені основні математичні залежності та схемні 

рішення, надані пояснення особливостей використання даного 

теоретичного знання на практиці, з наведенням прикладу такого 

використання виникли труднощі.  

4 

Відповідь надана не повна, висвітлено менше половини питання, 

спостерігаються невпевненість та труднощі при відповідях на уточнюючі 

запитання, представлені деякі математичні залежності та схемні рішення, 

надані пояснення особливостей використання даного теоретичного знання 

на практиці, наведено приклади такого використання.  

3 

Відповідь надана не повна, висвітлено менше половини питання, 

спостерігаються невпевненість та труднощі при відповідях на уточнюючі 

запитання, представлені деякі математичні залежності та схемні рішення, 

надані пояснення особливостей використання даного теоретичного знання 

на практиці, з наведенням прикладу такого використання виникли 

труднощі.  

2 

Відповідь надана не повна, висвітлено менше половини питання, 

спостерігаються невпевненість та труднощі при відповідях на уточнюючі 

запитання, представлені деякі математичні залежності та схемні рішення, 

відсутні пояснення особливостей використання даного теоретичного 

знання на практиці.  
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Відповідь на 

письмове 

питання  

Критерії оцінювання на заліку 

1 

Відповідь надана не повна, висвітлено менше половини питання, 

спостерігаються невпевненість та труднощі при відповідях на уточнюючі 

запитання, не в змозі представити математичні залежності та схемні 

рішення, а також пояснення особливостей використання даного 

теоретичного знання на практиці.  

0 Відповідь не надана взагалі або абсолютно не відповідає питанню. 

 Максимальна оцінка студента за відповідь на усне питання 15 балів 

(1 питання по 15 балів). 

 

Рішення 

практичної 

задачі  

Критерії оцінювання на заліку 

25 
Рішення представлене повне, коректне, з чіткими поясненнями, відповідь 

правильна. 

20 
Рішення представлене у вигляді формул, правильно використаних, але без 

пояснень, відповідь правильна. 

15 
Рішення представлене повне, коректне, з чіткими поясненнями, відповідь 

неправильна у зв'язку із помилками при виконанні розрахунків.  

10 

Рішення представлене у вигляді формул, правильно використаних, але без 

пояснень, відповідь неправильна у зв'язку із помилками при виконанні 

розрахунків. 

5 
Рішення представлене неповне, більш ніж наполовину, правильна 

відповідь відсутня. 

0 Рішення не представлене взагалі або неповне, менш ніж наполовину. 

 Максимальна оцінка студента за задачі 25 балів (1 задача по 25 балів). 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ 1 
Т2 Практична робота № 1, № 2 6 Практична робота № 1, № 2 6 

ПМК Тестування за темами ЗМ1 10 Тестування за темами ЗМ1 10 

ЗМ 2 
Т8 Практична  робота № 3, № 4 6 Практична  робота № 3, № 4 6 

ПМК Тестування за темами ЗМ2 10 Тестування за темами ЗМ2 10 

ЗМ 3 
Т11 Практична робота № 5 6 Практична робота № 5 6 

Т12 Практична робота № 6 12 Практична робота № 6 12 
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ПМК Тестування за темами ЗМ3 10 Тестування за темами ЗМ3 10 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40 Залік 40 

Сума  100  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Засоби навчання 

 

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни в електронному варіанті. 

2. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни в 

електронному варіанті. 

3. Лабораторні стенди для вивчення характеристик електромеханічних систем. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

 

1. Фоменко А. М. Комплектні електроприводи: у 3 ч. Ч. 1: Аналогові комплектні 

електроприводи: Навчальний посібник / А. М. Фоменко, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв: НУК, 

2010. – 144 с. 

2. Фоменко А. М. Комплектні електроприводи: навчальний посібник у 3 ч. Ч. 2: Цифрові 

комплектні електроприводи / А. М. Фоменко, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв: НУК, 2014. – 

144 с. 
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3. Шарейко Д. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

«Комплектні електроприводи»: у 3 ч. Частина 1 / Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко. – 

Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. – 31 с.  

4. Комплектні електроприводи. Ч.3. Сервоелектроприводи : навчальний посібник / 

І. С. Білюк, Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко, О. В. Савченко. – Миколаїв : НУК, 2018. – 

210 с.  

5. Белов М.П., Новиков В.А., Рассудов Н.Л. Автоматизированный электропривод 

типовых производственных механизмов и технологических комплексов: учебник для студ. 

Высш. Учеб. Заведений. – 3-е изд., испр. – М: Издательский центр «Академия», 2007. – 576 с. 

6. Ловыгин А.А., Васильев А.В., Кривцов С.Ю. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM  

система. – М.: «Эльф ИПР», 2006, 286 с. 

 

Допоміжна література 

 

7. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи: Навч. 

Посібник / М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, В.Б. Клепіков та ін.; За ред. М.Г. Поповича, 

О.Ю. Лозинського. – К.: Либідь, 2005. – 680 с. 

8. А.Ф. Дащенко, В.Ф. Кириллов, Л.В. Коломиец, В.Ф. Оробей. MATHLAB в 

инженерных и научных расчетах. – Одесса: «Астропринт», 2003. – 212 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

 

1. Науковий журнал «Енергетика та системи керування». Національний університет 

«Львівська політехніка». [Режим доступу https://doi.org/10.23939/jeecs ]. 

2. Науковий журнал «АСУ та прилади автоматики». Харківський національний 

університет радіоелектроніки. [Режим доступу https://nure.ua/branch/naukovo-tehnichniy-

zhurnal-asu-ta-priladi-avtomatiki]. 

3. Міжнародний науково-технічний журнал "Вісник ХНУ. Технічні науки". 

Хмельницький національний університет. [Режим доступу http://journals.khnu.km.ua/vestnik/z

misthtmt.htm]. 

 

https://doi.org/10.23939/jeecs
https://nure.ua/branch/naukovo-tehnichniy-zhurnal-asu-ta-priladi-avtomatiki
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