
 

Дисципліна Перехідні процеси в енергосистемах 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)/ 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Перехідні процеси в 

енергосистемах» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Вища 

математика», «Фізика», «Теоретичні основи електротехніки», 

«Теоретичні основи автоматики», «Основи електроніки та 

мікросхемотехніки», «Основи релейного захисту та автоматика», 

«Основи електроприводу», «Системи електропостачання». 
Що буде вивчатися Розрахунок трифазних коротких замикань. Розрахунок 

несиметричних коротких замикань. Стійкість простішої електричної 

системи. Методи аналізу стійкості. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість знати основні формули для 

розрахунку величин опорів елементів схеми заміщення, основні 

методи приведення опорів елементів, складання схем заміщення 

прямої, зворотної та нульової послідовностей; знати методи 

розрахунків струмів всіх видів несиметричних коротких замикань, 

принципи побудови векторних діаграм струмів та напруг; знати 

основні положення аналізу електромеханічних перехідних процесів 

з метою прийняття вірних рішень при порушенні стійкості 

електричних систем; мати здатність  розраховувати опори елементів 

схеми заміщення, перетворювати електричні схеми заміщень 

відносно точки к.з.; мати здатність розраховувати струм 

симетричного к.з., струм несиметричного к.з. в залежності від його 

виду; мати здатність будувати векторні діаграми струму і напруги; 

мати здатність аналізувати перехідні процеси в системах 

електропостачання й приймати рішення по ліквідації їх наслідків; 

мати здатність аналізувати електромеханічні перехідні процеси; 

мати здатність  аналізу статичної та динамічної стійкості систем; 

вміти використовувати методи підвищення стійкості систем при 

проектуванні електроустановок. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, 

силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв 

захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності.  

2. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних 

вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, 

релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних 

вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення 

професійних завдань.  

3. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та 

автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній діяльності.  

5. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку 

електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних 

проблем у професійній діяльності.  

6. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 

мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності.  

ПРН10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 



базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та 

достовірність.  

11. Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною 

мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної 

діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з 

дискусійних питань.  

ПРН12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної 

безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при 

прийнятті рішень. 

17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 

технічного обслуговування електромеханічних систем, 

електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж.  

18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати 

навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та 

прикладним програмним забезпеченням. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

ЗК 8. Здатність працювати автономно.  

ЗК11. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

спеціальні 

СК2. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів 

математики, фізики та електротехніки. 

СК3. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та 

мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих 

напруг.  

СК4. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, 

електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики.  

СК5. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, 

апаратів та автоматизованого електроприводу.  

 СК7. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування із 

дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного 

завдання.  

СК9. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування.  

СК10. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні 

знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці.  

СК11. Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах 

надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та 

електромеханічних системах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 



електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота /  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


