
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП1. 

2. Назва: Виробництво електроенергії, захист та автоматизація. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5курс. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стець С.Є., к.т.н., децент, доцент 

кафедри АЕКІТ. 

9. Результати навчання:  
після вивчення дисципліни студент повинен: 

• знати: фізичну суть процесів, що відбуваються при виробництві електроенергії, структуру 

електроенергетичної системи та її режими роботи, тенденції розвитку технічних засобів для 

керування і релейного захисту в електроенергетиці, способи приєднання електростанцій 

різних типів до енергосистеми, принципи і засоби здійснення автоматичних оперативних 

перемикань в енергосистемах. 

• вміти: визначати основні технічні показники електроенергетичних установок та джерел 

електричної енергії, проводити правильний вибір і розрахунок автоматичних технічних 

апаратів для комутації і захисту електричних кіл, здійснювати розрахунок параметрів 

елементів та уставок пристроїв автоматичного оперативно-технологічного керування в 

енергосистемах, визначати параметри налаштування пристроїв ліквідації аварійних режимів, 

проводити аналіз систем автоматичного керування і захисту. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи у вигляді тестових модульних завдань. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Фізика; Інформатика та 

комп’ютерна техніка; Основи інформаційних технологій та програмування; Електротехніка та 

електроніка; Електропостачання, електричні мережі і системи; Робота гідроелектростанцій і 

гідроакумулюючих електростанцій на енергосистему; Управління виробництвом електроенергії на 

гідроенергетичних установках. 

       Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Управління режимами 

роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об`єктів. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Режими роботи і технічні засоби систем автоматичного управління 

процесом виробництва і передачі електроенергії. Тема 2. Автоматичне протиаварійне керування. 

Тема 3. Автоматичне керування гідрогенераторами. Тема 4. Автоматизована система управління 

гідроелектростанцією. Тема 5. Автоматика відключення коротких замикань, повторного і резервного 

включень. Тема 6. Автоматичне частотне розвантаження енергосистеми. Тема 7. Статична стійкість 

енергосистем та автоматика відвернення втрати стійкості. Тема 8. Асинхронний режим в 

енергосистемі та недопустимі зміни режимних параметрів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: учебник 

для ВУЗов/ под ред. А.Ф. Дьякова.- М.: изд-во НЦ ЭНАС. 2000. – 504с. 

2. Автоматика электроэнергетических систем. / О.П. Алексеев, В.Е. Казанский, В.Л. Козис и др. 

Москва. 1981. – 356с. 

3. Автоматизация энергетических систем. Учебное пособие для студентов энергетических 

специальностей ВУЗов. А.Д. Дроздов; А.С. Засыпкин; А.А. Аллилуев; М.М. Савин. – Москва: 

«Энергия». 1987 – 440с. 

4. Букович Н.В. Протиаварійна режимна автоматика електроенергетичних систем: Навч. 

посібник для ВУЗів. Львів: «Бескид Біт» 2003. – 224с. 

5. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Учеб. пособие. - Москва: ИД "Форум"- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФРА-М, 2009. - 479с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 16 год. 

практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і супроводжуються 

демонстрацією лекційного матеріалу (схем, таблиць, тощо) у вигляді презентацій за допомогою 

мультимедійних засобів; практичні заняття проводяться з використанням математичних пакетів 

комп’ютерних програм, мають необхідне методичне забезпечення на паперових і магнітних носіях, 

на практичних заняттях розв’язуються ситуаційні задачі. 

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

Поточний контроль (100 балів): модульне тестування, опитування під час аудиторних занять. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП1. 

2. Title: Power generation, protection and automation. 

3. Type: Mandatory. 

4. Higher education level: II (master’s degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied: 9. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sergey Stets, PhD, Associate 

Professor, Associate Professor of AEKIT departments. 

9. Resultsofstudies: after studying the discipline, the student must: 

• to know: the physical essence of the processes occurring in the production of electricity, the structure of the 

electric power system and its modes of operation, tendencies of development of technical means for control and 

relay protection in the electric power industry, ways of connection of power plants of different types to the power 

system, principles and means of implementation of automatic operational switches in power systems . 

• be able to: determine the main technical indicators of power plants and sources of electricity, to make the 

correct selection and calculation of automatic technical devices for switching and protection of electrical circuits, 

to calculate the parameters of the elements and settings of devices of automatic operational and technological 

control in power systems, to determine the parameters of adjusting the alarm device modes, analyze the 

automatic control and protection systems. 

10. Formsoforganizingclasses: lectures, practical classes, independent work, control measures in the form 

of test module tasks. 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: Physics; Computer science and 

computer technology; Fundamentals of Information Technology and Programming; Electrical engineering 

and electronics; Electricity supply, electrical networks and systems; Operation of hydroelectric and 

hydroelectric power plants on the grid; Management of electricity production at hydropower plants. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Management of modes of 

operation of hydraulic structures and hydropower facilities. 

12. Course contents: Modes of operation and technical means of systems of automatic control of the 

process of production and transmission of electricity. Automatic emergency control. Automatic control of 

hydrogenerators. Automated hydroelectric control system. Automation of short-circuit shutdown, 

reconnection and standby. Automatic frequency unloading of the grid. Static power resilience and automatic 

stability aversion. Asynchronous mode in the power system and unacceptable changes in mode parameters.  

13. Recommended educational editions: 
1. Ovcharenko N.I. Avtomatika elektricheskikh stantsiy i elektroenergeticheskikh sistem: uchebnik dlya 

VUZov/ pod red. A.F. D'yakova.- M.: izd-vo NTS ENAS. 2000. – 504s.  

2. Avtomatika elektroenergeticheskikh sistem. / O.P. Alekseyev, V.Ye. Kazanskiy, V.L. Kozis i dr. Moskva. 

1981. – 356s.  

3. Avtomatizatsiya energeticheskikh sistem. Uchebnoye posobiye dlya studentov energeticheskikh 

spetsial'nostey VUZov. A.D. Drozdov; A.S. Zasypkin; A.A. Alliluyev; M.M. Savin. – Moskva: «Energiya». 

1987 – 440s.  

4. Bukovich N.V. Protiavarіyna regimen automation of electric power systems: Nav. Companion for high 

schools. Lviv: “Beskyd Bit” 2003. - 224 p. 

5. Opoleva G.N. Skhemy i podstantsii elektrosnabzheniya: Ucheb. posobiye. - Moskva: ID "Forum"- 

INFRA-M, 2009. - 479s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 16 hours practical, 58 hours self-robots. Total - 90 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Methods: lectures conducted in the country of technical interests in advance and supervised demonstration of 

lecture materials (diagrams, table, skinny) at the presentation for the support of multimedia concerns; practical 

work is carried out in the country of mathematical packages of computer programs, there is a need for more 

methodical care for the paper and magnetic noses, for practical tasks there are situations to be solved. 

15. Forms and assessment criteria: 
Estimate your health beyond the 100-point scale. 

Exact control (100 points): a module test, an exercise and an hour of classroom hours. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the Department AEKIT:  
Doctor of Technical Sciences, Professor        V.V. Drevetsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


