
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.8. 

2. Назва: Інтелектуальні системи електропостачання. 

3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6. 

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: особливості створення інтелектуальних систем електропостачання; сучасні моделі 

представлення знань в інтелектуальних системах; можливості використання нечіткої логіки та 

нейронних мереж в інтелектуальних системах електропостачання; принципи керування 

об’єктами і системами електроенергетики з використанням інтелектуальних приладів, 

інтелектуальних технічних засобів, нечітких логічних інтелектуальних регуляторів; 

функціональну структуру SCADA-систем електроенергетики. 

• вміти: розробляти схеми автоматизації об’єктів електроенергетики з використанням апарату 

нечіткої логіки і нейронних мереж; обґрунтовано підбирати комплекси технічних та 

програмних засобів автоматизації систем електропостачання, проводити розрахунок 

параметрів об'єктів регулювання та елементів інтелектуальних систем керування 

електропостачанням, визначати параметри налаштування автоматичних нечітких регуляторів. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, лабораторні роботи, практична підготовка, 

самостійна робота, контрольні заходи у вигляді тестових модульних завдань. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Інформатика та комп’ютерна 

техніка; Програмування; Мікропроцесорна техніка; Мікропроцесорні системи та програмування 

мікропроцесорних засобів; Основи релейного захисту та автоматизація електричних систем; 

Електричні системи та мережі; Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному 

захисті; . Мікропроцесорні системи управління та захисту в енергетиці 

       Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Комп’ютерний аналіз 

систем електроенергетики; Системи управління енерго- та ресурсоощадними технологіями. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Основні поняття і визначення дисципліни. Призначення та застосування 

інтелектуальних систем електропостачання. Тема 2. Аналіз і оцінка нормативних документів для 

організації технології SMART-GRID. Тема 3. Автоматизовані системи керування процесами в 

електроенергетиці. Тема 4. Технічні засоби першого (нижнього) рівня автоматизованої системи 

керування. Тема 5. Програмовані логічні контролери. Тема 6. Застосування локальних 

обчислювальних мереж для комунікацій. Тема 7. Типи і функціональна структура SCADA-систем. 

Тема 8. Сучасні моделі представлення знань. Тема 9. Експертні системи. Методи нечіткого логічного 

висновку. Тема 10. Загальна характеристика нейронних мереж. Методи навчання нейронної мережі. 

Тема 11. Нейронні мережі в системах електроенергетики. Тема 12. Спеціалізований пакет NEURAL 

NETWORK для проектування і дослідження інтелектуальних систем керування. Тема 13. 

Спеціалізований пакет FUZZY LOGIK для проектування і дослідження інтелектуальних систем 

керування. Тема 14. Проектування систем керування в електроенергетиці. Тема 15. Цифрова 

підстанція, як складова системи SMART-GRID, мета створення та загальна структура. Тема 16. 

Концепції, програми та проекти побудови цифрових підстанцій. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Доля В. Г. Комп'ютерні системи штучного інтелекту. - Київ, 2011. - 295 с. 

2. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки 

прийняття рішень. Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 341 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Системи штучного інтелекту: Навч. 

посіб./За наук. ред. В.В. Пасічника. - Львів:Магнолія 2006, 2010. - 279с. 

4. Васильев В.И., Ильясов Б.Г. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика: 

учебное пособие. - М.: Радиотехника, 2009. - 392 с. 

5. Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю. В. Інтелектуальні системи: підручник / за наук. ред. 

В. В. Пасічника. - Львів: Новий Світ-2000, 2009. - 405 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 32 год. лекцій, 22 год. 

лабораторних робіт, 6 год. практичних занять, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  
Методи: лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і супроводжуються 

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

мультимедійних засобів; лабораторні роботи проводяться з використанням комп’ютерного 

моделювання, навчальних стендів і вимірювальних приладів, мають необхідне методичне 

забезпечення на паперових і магнітних носіях; 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: 2.8. 

2. Title: Intelligent Power Supply Systems. 

3. Type: Selective. 

4. Higher education level: II (master’s degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 6. 

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: features of creation of intelligent power supply systems; modern models of knowledge representation 

in intellectual systems; possibility of using fuzzy logic and neural networks in intelligent power supply systems; 

principles of control of objects and systems of electric power with the use of intelligent devices, intellectual 

technical means, fuzzy logical intellectual regulators; functional structure of SCADA-electric power systems. 

• be able to: develop schemes for automation of electricity objects using fuzzy logic apparatus and neural 

networks; it is justified to select complexes of technical and software tools for automation of power supply 

systems, to calculate the parameters of control objects and elements of intelligent power control systems, to 

determine the parameters of setting the automatic fuzzy controllers. 

10. Formsoforganizingclasses: lectures, laboratory work, practical training, independent work, control 

measures in the form of test module tasks. 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: Informatics and computer engineering; 

Programming; Microprocessor technology; Microprocessor systems and microprocessor programming; 

Fundamentals of relay protection and automation of electrical systems; Electrical systems and networks; 

Microprocessor technology in energy metering and relay protection systems; . Microprocessor control and 

protection systems in energy. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Computer Analysis of Power 

Systems; Systems of management of energy and resource-saving technologies. 

12. Course contents: Basic concepts and definitions of discipline. Purpose and application of intelligent 

power supply systems. Analysis and evaluation of regulatory documents for the organization of SMART-

GRID technology. Automated control systems for processes in electricity. Technical equipment of the first 

(lower) level of the automated control system. Programmable logic controllers. Application of local area 

networks for communications. Types and functional structure of SCADA systems. Modern models of 

knowledge representation. Expert systems. Methods of fuzzy inference. General characteristics of neural 

networks. Methods of learning neural network. Neural networks in power systems. Specialized package 

NEURAL NETWORK for design and research of intelligent control systems. Specialized FUZZY LOGIK 

package for designing and researching intelligent control systems. Design of control systems in the electric 

power industry. Digital substation as a component of SMART-GRID, purpose of creation and overall 

structure. Digital substation concepts, programs and projects. 

13. Recommended educational editions: 
1. Dolya V. H. Komp'yuterni systemy shtuchnoho intelektu. - Kyyiv, 2011. - 295 s.  

2. Subbotin S.O. Podannya y obrobka znanʹ u systemakh shtuchnoho intelektu ta pidtrymky pryynyattya rishenʹ. 

Navchalʹnyy posibnyk. - Zaporizhzhya: ZNTU, 2008. - 341 s.  

3. Nikolʹsʹkyy YU.V., Pasichnyk V.V., Shcherbyna YU.M. Systemy shtuchnoho intelektu: Navch. posib./Za nauk. red. 

V.V. Pasichnyka. - Lʹviv:Mahnoliya 2006, 2010. - 279s.  

4. Vasylʹev V.Y., Ylʹyasov B.H. Yntellektualʹnye systemy upravlenyya. Teoryya y praktyka: uchebnoe posobye. - M.: 

Radyotekhnyka, 2009. - 392 s.  

5. Lytvyn V. V., Pasichnyk V. V., Yatsyshyn YU. V. Intelektualʹni systemy: pidruchnyk / za nauk. red. V. V. 

Pasichnyka. - Lʹviv: Novyy Svit-2000, 2009. - 405 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 32 hours lecture, 22 hours laboratory 

work, 6 hours practical, 120 hours self-robots. Total -180 hours. 

Methods: lectures are conducted using technical means of teaching and are accompanied by demonstration of 

lecture material (diagrams, tables, etc.) in the form of presentations by means of multimedia means; laboratory 

work is carried out with the use of computer simulation, training stands and measuring instruments, have the 

necessary methodological support on paper and magnetic media; practical classes are conducted using 

mathematical packages of computer programs, have the necessary methodological support on paper and 

magnetic media, practical classes solve situational problems. 

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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


