
 

Дисципліна Мікропроцесорні пристрої в енергетиці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Мікропроцесорні 

пристрої в енергетиці» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 
«Прикладна матиматика», «Фізика», «Теоретичні основи 

електротехніки», «Теоретичні основи автоматики»,  «Електроніка та 

мікросхемотехніка». 
Що буде вивчатися Операціяї перетворення інформаційних сигналів; будова та принцип 

роботи мікропроцесорних пристроїв; будова та принцип роботи 

електронних лічильників електричної енергії; 

навчити будувати ієрархічні структури автоматизованих систем 

обліку та керування електроспоживанням. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість удосконалення загально-

інженерної та спеціальної підготовки шляхом формування у 

студентів знання теоретичних та практичних навиків роботи з 

електронними системами, які застосовуються в технологічних 

процесах і енергетичних об’єктах, вибору, принципів побудови 

мікропроцесорів та основи їх програмування. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. 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.  

2. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку 

електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення 

практичних проблем у професійній діяльності.  

3. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери 

та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності.  

4. 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 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК11. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 

Спеціальні 

СК1. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням 

систем автоматизованого проектування і розрахунків (САПР). 

СК4. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, 

електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики.  



СК7. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування із 

дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного 

завдання.  

СК10. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні 

знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці.  

 

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, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота . 

Семестровий 

контроль 

Іспит  

 


