
Дисципліна Управління і захист електричних мереж 

Рівень ВО Другий - магістерський 

Мова викладання  
Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни 

«Управління і захист електричних мереж» є засвоєння 

здобувачами вищої освіти теоретичних і практичних знань 

наступних курсів –  «Електромагнітна сумісність», 

«Інформаційні технології в енергетиці», «Основи 

енергоощадності», Основи електропостачання, Системи обліку й 

контролю використання електричної енергії, «Безпека праці в 

енергоустановках», «Автоматизація електроприводу 

сільськогосподарських машин і агрегатів». 

Що буде вивчатися Класифікація електричних мереж. Елементи електричної 

мережі. Вибір перерізів проводів та жил кабелів в електричних 

мережах. Перевірка проводів повітряних ліній на механічну 

міцність. Характеристики і параметри електричних 

навантажень. Надійність електропостачання. Управління 

режимами електричних мереж. Методи розрахунків сталих 

режимів електричної мережі. Параметри і схеми заміщення 

елементів електричної мережі. Визначення втрат потужності в 

електричних мережах. Розрахунки режимів електричних мереж. 

Розрахунок режимів складно заземлених електричних мереж. 

Оптимізація режиму роботи мережі з високим рівнем 

неоднорідності. Особливі режими роботи мережі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Управління і захист електричних 

мереж» є досить важливою у формуванні здобувачів вищої 

освіти теоретичних знань і практичних навиків, без засвоєння 

дисципліни “Основи електропостачання” не можлива 

повноцінна підготовка спеціаліста за фахом. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та 

надійності електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і 

систем.  

2.Відтворювати процеси в електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних системах при їх 

комп’ютерному моделюванні в різних галузях народного 

господарства, зокрема в АПК. 

3. Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, 

призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та 

процесів у електроенергетичних,    електротехнічних    та    

електромеханічних системах і системах поновлюваної 

енергетики. 

4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки 

експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного обладнання і 

відповідних комплексів і систем, зокрема в АПК. 

6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та 

підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та 

системи з метою підвищення їх надійності, ефективності 



експлуатації та продовження ресурсу. 

7. Володіти методами математичного та фізичного 

моделювання об’єктів та процесів електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних системах. 

10 Презентувати матеріали досліджень на наукових 

конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в 

області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 
 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти 

мають здобувати компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК3. Здатність до використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики. 
ЗК9. Здатність працювати автономно та в команді. 
спеціальні 

СК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, 

наукові і технічні методи для вирішення науково- технічних 

проблем і задач електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

СК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи, методики, технології та процедури для вирішення 

інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

СК3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові 

дослідження в області електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

СК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності, ефективності та безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання та об’єктів 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки в різних 

галузях народного господарства, зокрема в АПК. 

СК5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних 

показників та експертизу проектно-конструкторських рішень в 

області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

СК6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних 

принципів і методів, необхідних для використання в 

електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

СК11 Здатність оцінювати  показники  надійності та 

ефективності функціонування електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних об'єктів та систем, 

зокрема в АПК.. 

СК12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів 

проблеми, що вирішується, включаючи виробництво, 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 

обладнання електроенергетичних, електротехнічних та 



електромеханічних комплексів. 

СК14. Здатність використовувати програмне забезпечення для 

комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, 

автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або 

конструювання елементів електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем. 
СК15 Здатність публікувати результати своїх досліджень у 
наукових фахових виданнях. 

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 розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота, контрольні завдання, тести. 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 


