
 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Автоматизований моніторинг 

енергетичних об’єктів безпілотними 
літальними апаратами 

Викладацький склад Карпалюк Ігор Тимофійович 
Спеціальність 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 
Освітня програма Електроенергетика 
Кількість годин 120 
Кредити ECTS 4 
Опис  В рамках курсу вивчаються 

питання про основні фізичні процеси що 
супроводжують нештатні і аварійні режими 
електроенергетичних систем і відповідно 
технічні засоби, що можуть фіксувати такі 
збудження, технічні можливості БПЛА 
різних конструкцій, системи і методики по 
проведенню моніторингу електричних 
систем за допомогою БПЛА 
 

Мета вивчення дисципліни –  
формування у студентів системи теоретичних 
знань в області організації і функціонування 
автоматизованої системи моніторингу 
енергетичних систем на виявлення 
ненормальних режимів роботи і 
передаварійних станів за допомогою 
безпілотних літальних апаратів 
 

Результати навчання полягають у 
наступному: студент має знати: 

– основні фізичні процеси що 
супроводжують нештатні і аварійні режими 
електроенергетичних систем; 

– перелік можливості датчиків для 
виявлення прямих і опосередкованих 
фізичних проявів нештатних і аварійних 
режимів; 

– устрій та відмінності призначення 
безпілотних літальних апаратів; 

– методику розробки алгоритмів по 
виявленню нештатних і аварійних режимів; 

– методику розробки системи виявлення 
нештатних і аварійних режимів за 
допомогою БПЛА. 

 



Вміти: 

– визначати нештатні і аварійні режими 
електроенергетичних систем за фізичними 
процесами що їх супроводжують; 

– формулювати вимоги до системи 
пошуку нештатні і аварійні режими 
електроенергетичних систем; 

– використовувати засоби виявлення 
нештатних і аварійних режимів 
електроенергетичних систем; 

– розробляти алгоритми по виявленню 
нештатних і аварійних режимів; 

– розробляти структуру системи 
виявлення нештатних і аварійних режимів за 
допомогою БПЛА. 
 

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.  

Основна рекомендація зводиться до 
забезпечення рівномірної активної роботи 
студентів над курсом як в аудиторії, так і 
дома протягом навчального семестру. Під час 
аудиторних занять вони повинні бути 
активними слухачами на лекціях, виконувати 
необхідні розрахунки, активно приймати 
участь під час проведення практикумів. 
Самостійна робота студентів включає 
вивчення лекційного матеріалу, який є 
основою у підготовці до заліку, виконання 
індивідуального завдання, вивчення 
додаткового матеріалу. 

Тип дисципліни Вибіркова 
Підсумковий контроль Залік у 5 семестрі 
 
 


