
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: II/1.4. 

2. Назва: Комп'ютерне проектування електроенергетичних систем. 

3. Тип: обов’язковий. 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сафоник А.П., д.т.н., професор 

кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

9. Результати навчання: в результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати: 
- основні вимоги до проектів електроенергетичних систем; 

- принципи проектування електроенергетичних систем; 

- порядок проектування схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання промислових та 

цивільних об’єктів; 

уміти: 
- користуватися системами автоматизованого проектування систем електропостачання; 

- складати проектну документацію систем електропостачання промислових та цивільних об’єктів; 

- уміти проводити техніко-економічні розрахунки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: електричні системи та мережі, 

споживачі електричної енергії, розосереджена генерація в системах електропостачання, 

електропостачання електротехнічних установок споживачів..  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): -. 
12. Зміст курсу:  

Тема 1. Основні вимоги та принципи проектування електроенергетичних систем. 

Тема 2. Порядок проектування електроенергетичних систем промислових та цивільних об’єктів. 

Тема 3. Системи автоматизованого проектування систем електропостачання. 

Тема 4. Загальні засади проектування схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання 

промислових та цивільних об’єктів. 

Тема 5. Методи визначення розрахункових електричних навантажень. 

Тема 6. Техніко-економічні розрахунки під час проектування електроенергетичних систем. 

Тема 7. Робоча документація проекту електроенергетичної системи. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М. Проектування електропостачальних систем загального призначення. 

— Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. — 60 с. 

2. Шидловський А.К., Вагин Г.Я., Куренный Э. Г. Расчеты электрических нагрузок систем 

электроснабжения промышленных предприятий. — М.: Энергоатомиздат, 1992. — 224 с. 

3. Маньков В.Д. Основі проектирования систем электроснабжения. Справочное пособие / Маньков 

В.Д. – СПб: НОУ ДНО «УМИТЦ «Электро Сервис», 2010. – 664 с. 

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, елементи проблемної лекції, використання комп’ютерних систем 

автоматизованого проектування. 

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

Підсумковий контроль (100 балів): залік в кінці 9 семестру.  

16. Мова викладання: українська. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Index. II/1.4. 
2. Tittle. Computer designing of electroenergetic systems. 

3. Type. required 
4. The level of higher education. II (master's). 
5. Year of study 5 
6. Semester. 9 
7. The number of ECTS credits. 3 
8. Full name of Lecturer, degree, position. Safonik A.P., doc. of tech Sciences, professor of the department 

of automation, electrotechnical and computer-integrated technologies. 
9. Content: as a result of studying this course the student must: 

know: 

- basic requirements for projects of electroenergetic systems; 

- principles of designing of electric power systems; 

- the procedure for designing schemes for the external and internal supply of industrial and civilian objects; 

be able to: 

- to use systems of automated design of power supply systems; 

- To prepare the project documentation of the systems of supplying of industrial and civil objects; 

- to be able to conduct technical and economic calculations. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 
 
Ключові слова: електропостачання, повітряні та кабельні мережі, надійність систем 

електропостачання, проектування електроенергетичних систем, системи автоматизованого 

проектування, САПР. 

 
Key words: power supply, air and cable networks, reliability of power supply systems, design of electric 

power systems, systems of automated design, CAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


