
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: II/1.3; 

2. Назва: Протиаварійна автоматика; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: 2 (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 11; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Стеценко А.М,, к.т.н., доцент 

кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 

• знати причини виникнення та розвиток аварій в енергосистемах; принципи функціонування 

засобів протиаварійної та режимної автоматики енергосистем; принципи реалізації засобів 

протиаварійної та режимної автоматики; 

• вміти аналізувати стан енергосистеми та виявляти режими, які вимагають протиаварійного 

керування; розраховувати координати аварійних режимів; вибирати принципи впливу на 

енрегосистему в аварійних ситуаціях; вибирати пристрої автоматики попередження чи 

ліквідації асинхронного режиму та розраховувати їх уставки; програмувати програмовані 

засоби автоматики. 

 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, практичне заняття, самостійна робота, модульна 

робота, залік; 

 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: фізика, теоретичні основи 

електротехніки, основи релейного захисту та автоматизація електричних систем, електрична частина 

станцій та підстанцій, системи електропостачання, вимірювання та діагностика в електроенергетиці 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
відновлювальні джерела електроенергії та енергозбереження 

 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Загальна характеристика засобів протиаварійної та режимної автоматики енергосистем. 

Параметри якості електричної енергії, коефіцієнт потужності. Автоматичні вимикачі, пристрої 

захисного відключення. 

Тема 2. Засоби регулювання напруги, якість електричної енергії. Автоматичне регулювання напруги 

в електричних мережах, блоки автоматичного регулювання. 

Тема 3. Реле як елементи протиаварійної автоматики. Реле частоти. Автоматичне частотне 

розвантаження енергосистем. Автоматичне повторне включення, автоматичне включення резерву. 

Тема 4. Автоматичне включення синхронних генераторів на паралельну роботу. Автоматичне 

регулювання збудження синхронних машин. 

Тема 5. Стійкість енергосистеми. Автоматичне попередження порушення стійкості. Автоматична 

ліквідація асинхронного режиму. 

Тема 6. Пристрої обмеження зниження частоти, підвищення частоти, зниження напруги, підвищення 

напруги, перевантаження обладнання. 

Тема 7. Програмовані логічні контролери в електроенергетиці як засоби керування та протиаварійної 

автоматики. 

Тема 8. Апаратно-технічна платформа автоматизованих систем керування в електроенергетиці. 

Пристрої зв’язку з об’єктом. Мікропроцесорні системи керування. 

Тема 9. Автоматизовані системи керування в електроенергетиці вищого рівня. Автоматизовані 

робочі місця операторів. SCADA системи як засоби керування та протиаварійної автоматики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. Координація засобів протиаварійної автоматики. Ефективність протиаварійного керування. 

 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Букович Н.В. Протиаварійна режимна автоматика електроенергетичних систем: Навч. посібник 

для вищих навч. закладів / Букович Н.В. - Львів: Вид-во "Бескид Біт", 2003. - 224с. 

2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. / Андреев В.А. - М: В. шк., 1991. - 485 с. 

3. Глускин И.З. Противоаварийная автоматика в энергосистемах / Глускин И.З., Иофьев Б.И. – М.: 

«Знак», 2009. – 

Т. I: 2009. – 568 с.; 

Т. II: 2011. – 528 с. 

 4. Е.Б. Андреев, Н.А. Куцевич, О.В. Синенко SCADA- системы: взгляд изнутри. – Москва, 2004. 

Електронний навчальний посібник. – www.scada.ru . 

 5. William T. Shaw Cybersecurity for SCADA systems. – PennWell Books, Tulsa, Oklahoma, 2006, 299 

pages. http://books.google.com/books?q=SCADA 

 6. Bella G. Liptak Process control and optimization. Instrument engineers’ handbook. – CRC Press, 2003, 

1717 pages. - http://books.google.com/books?q=SCADA 

 7. Zelio Logic 2. Руководство пользователя. - www.s-e.com.ua 

 8. The PLC in your plant. Reference manual. - www.modicon.com 

 9. Основные возможности контроллеров Click. – www.soliton.com.ua  

10. Siemens Logo. Руководство пользователя. -  

https://www.siemens-pro.ru/doc/documentation/Logo_v4_r.pdf 

11. Alpha – Programmable Logic Controller. - 

http://www.proavtomatika.ru/docs/mitsubishi/alpha_programming.pdf 

 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 10 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік, виставляється на основі балів поточного контролю.  

 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри Древецький В.В., д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Index: II/1.3; 
2. Tittle: EMERGENCY AUTOMATION 

3. Type: Required 
4. The level of higher education:  II (master’s degree) 
5. Year of study: 6 

6. Semester: 11 

7. The number of ECTS credits: 3 

 

8. Full name of Lecturer, degree, position: A. Stetsenko, associate professor of the Department of 

Automation, Electrical Engineering and Computer-Integrated Technologies. 

 

9. Content: after studying the discipline the student must 

• to know causes of the emergence and development of accidents in power systems; principles of 

operation of emergency and mode automation of power systems; principles of realization of means of 

emergency and mode automation; 

• to be able to analyze the state of the power grid and identify modes that require emergency control; 

to calculate the coordinates of the emergency modes; to choose the principles of influence on the 

power system in emergencies; to choose automatic devices for preventing or eliminating 

asynchronous mode and calculating their settings; to program the programmed automation tools 

 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, modular work, credit 
 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: physics, theoretical foundations of 

electrical engineering, bases of relay protection and automation of electric systems, electrical part of stations 

and substations, power supply systems, measurement and diagnostics in power engineering. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): renewable energy sources 

and energy saving. 

 

12. Course contents:  
Topic 1. General characteristics of emergency and mode automation of power systems. Parameters of 

electric power quality, power factor. Automatic switches, safety shut-off devices. 

Topic 2. Means of voltage regulation, quality of electric energy. Automatic voltage regulation in electric 

networks, automatic control units. 

Theme 3. Relay as elements of emergency automation. Frequency relay. Automatic frequency unloading of 

power systems. Automatic reactivation, automatic switching on the reserve. 

Topic 4. Automatic inclusion of synchronous generators into parallel work. Automatic regulation of 

excitation of synchronous machines. 

Topic 5. Stability of the power system. Automatic protection against resilience. Automatic elimination of 

asynchronous mode. 

Topic 6. Devices for limiting frequency decrease, frequency increase, voltage reduction, voltage increase, 

equipment overload. 

Theme 7. Programmable logic controllers in power industry as a means of control and emergency 

automatics. 

Theme 8. Hardware and technology platform of automated control systems in electric power industry. 

Devices for communication with the object. Microprocessor control systems. 

Theme 9. Automated control systems in the high-power industry. Automated workstations of operators. 

SCADA systems as a means of control and emergency automation. 

Topic 10. Coordination of emergency automation. Effectiveness of emergency control. 

 

13. Recommended educational editions: 
1. Букович Н.В. Протиаварійна режимна автоматика електроенергетичних систем: Навч. посібник 

для вищих навч. закладів / Букович Н.В. - Львів: Вид-во "Бескид Біт", 2003. - 224с. 

2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. / Андреев В.А. - М: В. шк., 1991. - 485 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Глускин И.З. Противоаварийная автоматика в энергосистемах / Глускин И.З., Иофьев Б.И. – М.: 

«Знак», 2009. – 

Т. I: 2009. – 568 с.; 

Т. II: 2011. – 528 с. 

 4. Zelio Logic 2. Manual. - www.s-e.com.ua 

 5. PLC Click. Manual. – www.soliton.com.ua  

10. Siemens Logo. Manual. - https://www.siemens-pro.ru/doc/documentation/Logo_v4_r.pdf 

6. Alpha – Programmable Logic Controller. - 

http://www.proavtomatika.ru/docs/mitsubishi/alpha_programming.pdf 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours lectures, 10 hours. practical lessons, 60 hours independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia. 

 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

Final control: the score is displayed based on the points of current control. 

 

16. Language of studies: Ukrainian. 
 

 

Head of the Department        V. Drevets’kyi, D. Sc., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


