
 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Електромагнітні перехідні процеси 
Викладацький склад Проф. Рудевіч Н.В. 
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка 
Освітня програма Електроенергетика 
Кількість годин 180 
Кредити ECTS 6 
Опис В рамках курсу передбачено проведення лекцій, лабораторних та 

практичних занять. 
 

Мета вивчення дисципліни – формування  знань щодо фізики 
та математичного опису електромагнітних перехідних 
процесів в електричних системах при зміні умов її роботи,  
оволодіння методами та засобами  розрахунку перехідних 
процесів при порушеннях режимів роботи електричних 
систем, формування умінь щодо дослідження та аналізу 
електромагнітних перехідних процесів при коротких 
замиканнях в електричних системах. 
Результати навчання полягають у наступному:  
– Знати види коротких замикань, режими електричної 
системи, причини виникнення, наслідки дії та призначення 
розрахунків струмів короткого замикання; фізику та 
математичний опис перехідних процесів у простих 
трифазних електричних колах та  колах, що мають 
магнітний зв’язок; фізику перехідних процесів у синхронній 
машині та їх математичний опис; практичні методи 
розрахунку перехідних процесів при симетричних і 
несиметричних порушеннях режимів роботи електричних 
систем;програмно-імітаційні комплекси, що дозволяють 
досліджувати перехідні процеси в електричних системах. 
- Вміти розраховувати параметри перехідних режимів в 
електричних системах; досліджувати перехідні процеси в 
електричних системах за допомогою віртуальних 
комп’ютерних моделей; прогнозувати по зміні параметрів 
системи кількісні зміни її параметрів режиму, пропонувати 
необхідні заходи для управління електромагнітними 
перехідними процесами з метою одержання необхідного 
режиму роботи системи. 
 
Методи навчання: курс передбачає комбінацію двох способів 
педагогічного керівництва, а саме безпосереднє та 
опосередковане. На лекціях переважно студенти слухають 
пояснення викладача, який забезпечує виклад матеріалу за 
допомогою таких методів пізнання, як аналіз, синтез, аналогія, 
узагальнення, індукція, дедукція, порівняння, абстрагування та 
конкретизація та виявлення причинно-наслідкових зв’язків. В 
кінці кожної лекції визначається рівень засвоєння інформації, 
тобто реалізується  репродуктивний метод навчання.  
На практичних та лабораторних заняттях переважно задіяні 
активні методи навчання, що передбачають самостійну 
індивідуальну або групову роботу студентів з епізодичними 
поясненнями викладача. При цьому пізнавальна діяльність 
носить частково-пошуковий, дослідницький та продуктивний  
характер. 
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Підсумковий контроль Екзамен у VI семестрі 


