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1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Методи формування раціональних складних 

електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів» є вибірковою дисципліною при 

підготовці здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». Предметом вивчення дисципліни є методи та способи 

формування раціональних складних електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) набуття навичок з оцінки показників надійності, ефективності та економічності роботи 

електричних мереж; 

2) набуття навичок з формування шляхів підвищення показників надійності, ефективності та 

економічності роботи електричних мереж та розрахунку їх економічної доцільності. 

2. Мета та цілі курсу. Метою навчальної дисципліни є набуття здобувачами знань шляхів 

підвищення надійності, ефективності та економічності роботи електричних мереж, методів їх 

кількісної оцінки та визначення економічної доцільності.   

Під час вивчення дисципліни здобувач має набути або розширити наступні загальні (ЗКх) та 

фахові (СКх) компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗK1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗK2.  Здатність  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації  з різних джерел.  

ЗК3. Вміння виявляти, порушувати та вирішувати проблеми.  

ЗК6.  Здатність  застосовувати  сучасні  інформаційні  технології  в науковій діяльності, для 

пошуку та критичного аналізу інформації.  

ЗК7.  Здатність  до  управління  науковими  проектами  та/або складання  пропозицій  щодо  

фінансування  наукових  досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. 

СК1. Здатність проводити оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці й дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах, та можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях. 

СК5. Здатність самостійно обирати та ефективно застосовувати відповідний математичний 

апарат для проведення аналізу процесів, розрахунків та керування в електроенергетичних та 

електротехнічних системах та їх складових.  

СК6. Здатність аргументувати вибір та застосовувати сучасні наукові теорії та методи для 

задач аналізу та синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни здобувач має досягти або вдосконалити 

наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою програмою: 

ПРН6. Знати та розуміти теоретичні положення взаємодії складних електротехнічних  систем  

з  процесами  в  електроенергетичних мережах.  

ПРН7. Знати та розуміти актуальні наукові проблеми в предметній області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.  

ПРН8. Знати,  розуміти  та  вміти  застосовувати  на  практиці  сучасні методи  

математичного  та  імітаційного  моделювання  під  час досліджень  складних  

електроенергетичних  систем  та електротехнічних комплексів. 

В результаті вивчення курсу “ Методи формування раціональних складних електроенергетичних 

систем та електротехнічних комплексів ” здобувач має: 

– знати: 

методи оцінки показників надійності, ефективності та економічності роботи електричних 



мереж; шляхи та способи підвищення надійності, ефективності та економічності та методи 

оцінки їх економічної доцільності; базові поняття діючих нормативних документів щодо 

підвищення надійності, ефективності та економічності. 

– вміти: 

розраховувати показники надійності, ефективності та економічності електричних мереж; 

вибрати найбільш економічно доцільні шляхи підвищення надійності, ефективності та 

економічності електричних мереж після техніко-економічних розрахунків. 

 

4. Обсяг курсу. 5 кредитів. 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 32 

практичні заняття 16 

самостійна робота (розрахунково-графічна робота, 

підготовка до занять та ін.) 
102 

5. Пререквізити. Дисципліна спирається на знання освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» з 

основ функціонування складних електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів,  

питань математичного моделювання, оптимізації, економічної оцінки капіталовкладень. 

6. Система оцінювання та вимоги  
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Активність під час лекційних та практичних занять 30 

Поточний модульний контроль 30 

Залік 40 

7. Політики курсу – аудиторні заняття проводяться в предметних аудиторіях університету, 

можливе дистанційне відвідування занять з використанням Zoom за умов карантинних обмежень. 

Відвідування аудиторних занять є обов’язковим та оцінюється відповідною кількістю балів (див. 

п.6). У відповідності до «Порядку надання дозволу на вільне відвідування занять» студенти 

можуть оформити індивідуальний план роботи. Для допуску до підсумкового контролю студенти 

мають набрати не менше 20 балів. 
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