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          Мета викладання навчальної дисципліни «Автоматизовані 
системи управління в електроенергетиці» полягає у оволодінні 
необхідним обсягом теоретичних і практичних знань із сучасних 
методів дослідження об'єктів керування та поглибленими 
поняттями про АСК ТП безперервної та перервної дії. Завдання -
формування у студентів на стадії підготовки магістрів 
електроенергетичного профілю системи базових знань про, 
системний принцип створення і поняття «складні системи», 
загальні відомості про інтегровані автоматизовані системи 
керування об'єктами електроенергетики. 
 
 
Результати навчання полягають у наступному:  
-Знати термінологію автоматизованих систем керування 
технологічними процесами, основи теорії автоматизованих систем 
керування електроенергетичних систем, технологічні особливості 
забезпечення надійності елементів електричних систем, показники 
керованості елементів електроенергетичних систем і їх 
визначення, основні математичні вирази для побудови 
математичної моделі об'єктів енергетики, методи розрахунку 
вибору раціональних варіантів вирішення задачі управління, 
методи вибору рівня ієрархії керування підприємством. 
Вміти вибирати моделі і методи для побудови структури 
електроенергетичної системи, визначати основні показники 
керованості підприємства, розраховувати надійність передачі 
заданої потужності, вибрати оптимальний систему управління 
підприємством, розраховувати збиток від управлінських 
структурних помилок, оцінювати показники складності системи 
керування за критеріями керування, розраховувати показники 
експлуатаційної керованості підприємства; розробляти модель 
вибору раціональних варіантів вирішення задачі, розробляти 
математичні моделі потреби споживача в електричній енергії. 

 
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 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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