
 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Надійність та діагностика 
Викладацький склад Доц. Донецька Т.С. 
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка 
Освітня програма Електроенергетика 
Кількість годин 150 
Кредити ECTS 5 
Опис В рамках курсу передбачено проведення лекцій та практичних занять. 

          Мета викладання навчальної дисципліни «Надійність та 
діагностика» полягає у формуванні у студентів системи 
теоретичних і практичних знань в області створення і 
функціонування систем автоматичного керування технічними 
об'єктами, та вмінь виконувати розрахунки і аналіз параметрів 
таких систем. 
Результати навчання полягають у наступному:  
 - Знати термінологію по надійності електроенергетичних систем, 
основні нормативні матеріали по надійності електроенергетичних 
систем, основи теорії надійності електроенергетичних систем, 
технологічні особливості забезпечення надійності елементів 
електричних систем, технічні показники надійності елементів 
електроенергетичних систем і їх визначення, основні математичні 
вирази, методи розрахунку надійності по недовідпуск 
електроенергії споживачам, методи вибору резерву в 
енергосистемі з урахуванням надійності її роботи. 
 - Вміти вибирати моделі і методи для оцінки надійності 
електроенергетичних систем, розраховувати основні 
експлуатаційні показники надійності електричних мереж і систем, 
розраховувати надійність передачі заданої потужності, 
розраховувати надійність електропостачання підстанції для схеми 
електричної мережі з урахуванням розподільних пристроїв, 
вибрати оптимальний резерв в енергосистемі з урахуванням 
надійності її роботи, розраховувати збиток від недоотпуск 
електроенергії в схемах електропостачання, оцінювати показники 
надійності електричних мереж за статистичними даними, 
розраховувати показники експлуатаційної надійності електричних 
мереж із застосуванням теорії ймовірності, вибирати 
функціональні залежності і числові характеристики при 
розрахунку надійності електричних мереж, визначати ймовірність 
аварійного відключення і надійності роботи електричної мережі, 
розробляти заходи щодо підвищення надійності функціонування 
електричних систем. 
 
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. 

 
Тип дисципліни Професійна підготовка 
Підсумковий контроль Екзамен у IХ семестрі 


