
 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Цифрова енергетика 
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 цифрові енергетичні системи, 
можливості використання діагностики і 
збору даних датчиками побудованими як на 
прямих, так і на опосередкованих даних, що 
на базі цифрових технологій забезпечує 
можливість проведення більш глибокого 
аналізу процесів в реальних 
електроенергетичних системах, зменшує час 
на прийняття рішення і управління 
 

Мета вивчення дисципліни – 
формування знань про основні напрямки 
розвитку енергетики України, нормативні 
документи та принципи побудови цифрових 
систем релейного захисту, правила 
функціонування протиаварійної автоматики 
 

Результати навчання полягають у 
наступному: студент має знати: 

– принципи та  напрями розвитку 
енергетичної галузі, закладені в Енергетичну 
стратегію України; 

– напрямки розвитку енергетики в ЕС та 
світі; 

– принципи функціонування релейного 
захисту та протиаварійної автоматики у 
енергосистемах; 

– принципи побудови систем та пристроїв 
релейного захисту. 

 
Вміти:  
– вміти визначати відповідність технічних 

та організаційних рішень стратегії розвитку 
енергетики України, орієнтуватись і 
практично пояснювати зміст нормативних 
актів про енергетику; 

– проектувати та розраховувати основні 
види релейний захист та протиаварійної 



автоматики. 
 

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 причин-но-
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 но-сить частково-
пошуковий, дослідницький та продуктивний 
характер. 

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

Тип дисципліни Вибіркова 
Підсумковий контроль Залік у 7 семестрі 
 
 


