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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни  “ Метод функції керованості ” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

_                 бакалавр_______________________________________________________  
                                (назва рівня вищої освіти) 

спеціальності (напряму) _______113 – Прикладна математика ___________________ 

спеціалізації  _____________________________________________________________ 

 

 

 

 1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Метод функції керованості» є  опанування 

студентами методів розв’язку задачі синтезу за допомогою методу функції керованості, а 

також ознайомлення з методами  розв’язку задачі стабілізації та  динамічного 

програмування. 
 

 1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  
  

 1. опанування студентами основних понять методу функції керованості, за 

допомогою якої розв’язується задача синтезу, ознайомлення з функцією Ляпунова та 

функцією Беллмана. 

 

 

1.3. Кількість кредитів – 4. 
 

         1.4. Загальна кількість годин – 120. 

 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                     4-й 
йй –й6-й 

-й 

Семестр 

        7-й -й 

Лекції 

                             32 год. Год. 

Практичні, семінарські заняття 

                          32 год. Год. 

Лабораторні заняття 

год. Год. 

Самостійна робота 

56 год.  год. 

у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

 
Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 

Знати: 

–  задачу синтезу; 

– задачу стабілізації; 

– основи методу функції керованості для систем канонічного виду; 

– побудову функції керованості та керування для лінійних систем; 

–  основи методу функції керованості для нелінійних систем за першим наближенням; 

–  розв’язання задачі синтезу для трикутних та близьких до них   систем; 

–  відображення нелінійних систем на лінійні. 

 

вміти :  

– розв’язувати задачу синтезу – знаходити функцію керованості та за її допомогою 

керування, яке задовольняє заданим обмеженням; 

– розв’язувати конкретні приклади керованих систем; 

– відображати нелінійні системи на лінійні. 

 

2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 
 

Тема 1. Принцип максимуму Понтрягіна.  

1. Принцип максимуму Понтрягіна для задачі швидкодії. 

 

Тема 2. Основи динамічного програмування. 

1. Основи динамічного програмування. Рівняння Беллмана. 

 

Тема 3. Основи теорії стійкості за Ляпуновим. 

1. Побудова стабілізуючого керування на основі функції Ляпунова. 

 

Тема 4. Основи методу функції керованості.  

1.   Приведення лінійної системи до канонічного вигляду (форми Фробеніуса). 

2.   Розв'язок задачі синтезу для канонічної системи з одновимірним керуванням.  

3.  Знаходження функції керованості за допомогою інтегрального представлення.  

4.   Функція керованості як час руху. 

5.  Знаходження похідної від функції керованості в силу системи.  

6.  Знаходження повної похідної від функції керованості у випадку, коли функція 

керованості є часом руху. 

7.   Знаходження коефіцієнта a_0 для виконання обмежень на керування. 

8.   Випадки, коли функція керованості знаходиться в явному вигляді. 

9.   Розв'язок задачі синтезу для канонічної системи з багатовимірним керуванням. 

 

Тема 5. Відображення нелінійних систем на лінійні. 

1. Розв'язання задачі синтезу для трикутної системи. 

2. Відображення нелінійних систем на лінійні. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Принцип максимуму Понтрягіна 8 2 2   4 

Тема 2. 
Основи динамічного програмування. 

8 2 2   4 

Тема 3. Основи теорії стійкості за 

Ляпуновим. 

8 2 2   4 

Тема 4. Основи методу функції 

керованості. 

74 20 18   20 

Тема 5.  

Відображення нелінійних систем на 

лінійні. 

16 4 4   8 

Контрольна робота 2  2   16 

Разом  120 32 32   56 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Принцип максимуму Понтрягіна для задачі швидкодії 2 

2 Основи динамічного програмування. 2 

3 Побудова стабілізуючого керування на основі функції Ляпунова 2 

4 Розв’язок задачі синтезу для канонічної системи з одновимірним 

керуванням.  

2 

5 Приведення лінійної системи до канонічного вигляду (форми 

Фробеніуса). 

2 

6 Розв’язок задачі синтезу для канонічної системи з 

багатовимірним керуванням. 

6 

7 Розв’язок задачі синтезу для довільної лінійної системи за 

допомогою функції керованості, побудованої в інтегральній 

формі. 

4 

8 Допустимий принцип максимуму. 2 

9 Побудова функції керованості в явному вигляді. 2 

10 Функція керованості як час руху. 2 

11 Контрольна робота 2 

12 Відображення нелінійних систем на лінійні. 4 

                                                                                          Усього 32 

                                                                                                                               

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Вивчення матеріалу лекцій, підготовка до практичних занять і 

контрольної роботи. 
30 

2 Підготовка до практичних занять, виконання домашніх 

завдань за темами. 

26 

                                   Усього 56 



 6 

6. Теми індивідуальних завдань 

 

7. Методи навчання 

 

Навчання методу функції керованості здійснюється у формі навчальних занять 

(лекції, практичні заняття, консультації), а також у формі самостійної роботи 

(опрацювання навчального матеріалу).  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ GoogleMeet або Zoom). 

 

8. Методи контролю  

Протягом вивчення курсу використовуються наступні види контролю: 

  1) поточний семестровий (контрольна роботи); 

2) підсумковий семестровий  екзамен 

 
9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль та самостійна 

робота 

 Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом  
Екзамен 

(залікова 

робота) 

Сум

а 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 
Тема 

4 

Тема 

5 15 60 40 100 

5 5 5 25 5 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка  

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

                                                                     Критерії оцінювання 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 
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обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома значними 

помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 
9. Рекомендована література 

Базова література 

 

1. Коробов В. И. Метод функции управляемости. М.-Ижевск: НИЦ <<Регулярная и 

хаотическая динамика>>, 2007. 576 с. 

2. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. 

Математическая теория оптимальных процессов. – М.: Гос.изд.физ-мат.лит., 1961. 

– 391 с.   
3. Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования. – Рипол 

Классик, 2013. 
4. Альбрехт Э. Г., Шелементьев Г. С. Лекции по теории стабилизации. – 1972. 

5. Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойчивости. – Лань, 2008.  
6. Коробов В. И. Управляемость, устойчивость некоторых нелинейных систем. - 

Дифференциальные уравнения, 1973, т. 4.  – С. 614-619. 
7. Зубов В. И. Лекции по теории управления. – 2009.  
8. Красовский Н. Н. Теория управления движением: линейные системы. – " Наука,", 

1968. 
9. Ли Э. Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. – М.: Наука, 1972. –  

576  c. 
10. Коробов В. І., Сморцова Т. В. Керованість та стабілізація: навчальний посібник.  – 

Х. ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2017. – 78 с. 

 

Допоміжна література 

 

1. Коробов В. И.  Общий подход к решению задачи синтеза ограниченных 

управлений     в задаче управляемости // Математический  сборник. - 1979. - Т. 

109(151), № 4(8). -     C. 582 - 606. 

2. Коробов В. И., Скляр Г. М. Методы построения позиционных управлений и     

допустимый принцип максимума// ДУ. - 1990. - 26, № 11.- C. 1914 - 1924. 
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3. Коробов В. И., Скляр Г. М. Синтез управления в уравнениях, содержащих 

неограниченный оператор //Теория функций, функциональный анализ и их 

приложения. – 1986. – №. 45. – С. 45-63. 

4. Коробов В. І., Скляр Г. М. Розв’язок задачі синтезу за допомогою функціоналу 

керованості для систем в нескінченновимірних просторах // Доп. АН УРСР, Сер. А. 

– 1983. - №5. – С. 11-14.   

5. Коробов В. И., Ревина Т. В. Робастный позиционный синтез для канонической 

системы // Укр. мат. журн. - 2016. - Т. 68, № 3. - С. 341-356. 

6. Коробов В. И., Бебия М. О. Стабилизация одного класса нелинейных систем, 

неуправляемых по первому приближению //Доповіді Національної академії наук 

України. – 2014. – №. 2. – С. 20-25. 

7. Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Задачi оптимального 

керування: Навч. посібник. – К.: ТВіМС, 2004. – 55c.   
 

Інформаційні ресурси 
 

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/03/optim_keruv.pdf - книга 

Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В. Задачi оптимального керування: Навч. 

посібник. – К.: ТВіМС, 2004. – 55c.   

 

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-832-underactuated-

robotics-spring-2009/video-lectures/lecture-4-optimal-control-of-the-double-integrator-cont./ 
- лекція викладача Массачусетського технологічного інституту за темою оптимальне 

керування двовимірною канонічною системою  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/03/optim_keruv.pdf
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-832-underactuated-robotics-spring-2009/video-lectures/lecture-4-optimal-control-of-the-double-integrator-cont./
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-832-underactuated-robotics-spring-2009/video-lectures/lecture-4-optimal-control-of-the-double-integrator-cont./

