
Дисципліна Електронні пристрої в системах керування 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів -  

«Електротехнічні матеріали», «Інформаційні технологіі», «Математичні 

задачі в енергетиці», «Інженерна механіка» 

Що буде вивчатися Класифікація електронних пристроїв, стисла характеристика і 

перспектива їх розвитку. Специфічні умови експлуатації електронних 

пристроїв у с.-г. виробництві. Режими роботи силових 

напівпровідникових приладів. Загальні поняття про керування 

силовими тиристорами. Способи керування тиристорами. Однофазні 

керовані випрямлячі при різних видах навантаження. Інвертори ведені 

живильною мережею. Однофазні і трифазні реверсивні перетворювачі. 

Системи керування, контролю і захисту силових напівпровідникових 

пристроїв.  Лінійні і нелінійні елементи систем керування (форма і 

параметри імпульсів, імпульсні підсилювачі. Джерела електроживлення 

з безтрансформаторним входом.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Одержання знань необхідних формування знань та практичних 

умінь з методів обрання та аналізу роботи сучасних електронних 

пристроїв, таких як промислові контролери, логічні електронні 

програмовані реле та мікропроцесорні регулятори, ознайомлення з 

базовими функціональними реле та модулями, їх програмуванням, 

робота в промислових мережах. 

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.  

4. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.  

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.  

8. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими 

показниками.  

13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для 

успішного економічного розвитку країни.  

17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 

технічного обслуговування електромеханічних систем, 

електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та 

мереж.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні компетентності (ЗК): 

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 8. Здатність працювати автономно.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК01. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР). 

СК02. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів 

математики, фізики та електротехніки. 

СК03. 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. 

СК04. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, 

роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та 

автоматики. 

СК05. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані роботою електричних машин, апаратів та 

автоматизованого електроприводу. 

СК06. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та 

розподілення електричної енергії. 

СК07. 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. 

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 

Іспит 

 


