
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП5; 
2. Назва: Управління режимами роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об’єктів; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІI (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стефанишин Д.В., д.т.н., 

професор. 

9. Результати навчання:  
після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• формулювати й структурувати задачу управління в області гідротехнічного та 

гідроенергетичного будівництва; 

• аналізувати режими роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об’єктів з 

врахуванням природно-кліматичних і господарсько-економічних умов їх будівництва та 

експлуатації; 

• вибирати метод аналізу та оцінки ризику при прийнятті рішень, пов’язаних з управлінням 

режими роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об’єктів; 

• використовувати результати досліджень ризику при прийнятті рішень, пов’язаних з 

управлінням режимами роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об’єктів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

курсове проектування, контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: “Надійність 

гідроенергетичних об’єктів”, “Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ”, “Вища 

математика”, “Гідроелектростанції і гідроакумулюючі станції”, “Гідротехнічні споруди  

енергетичних об`єктів і систем”, ”Прикладна гідравліка”; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___ 

___________________________________________________________________________________

___;  

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Загальні проблеми управління режимами роботи гідроспоруд та гідроенергетичних 

об’єктів 

Тема 2. Загальні питання прийняття рішень в гідротехнічному будівництві та гідроенергетиці 

Тема 3. Сучасні методи аналізу та оцінки складових ризику при проектуванні та експлуатації 

гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об’єктів 

Тема 4. Задачі управління режимами роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних 

об’єктів в умовах невизначеності та ризику 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
Векслер А. Б., Ивашинцов Д. А., Стефанишин Д. В. Надежность, социальная и экологическая 

безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. – СПб.: Изд-во 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2002. - 590 с. 

2. Гидроэнергетика и окружающая среда// Под общ. Ред. Ю. Ландау и др. - К.: Либра, 2004. - 

484 с. 

3. Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної 

невизначеності. – К.: Азимут-Україна, 2009. - 104 с. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання засобів САПР, використання 

мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування…... 

Екзамен (40 балів) 

    

16. Мова викладання: Українська. 

 
В.о. завідувача кафедри                                                                 Шинкарук Л.А., к.т.н., 

доцент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Study course description 
1. Code: ПП5; 
2. Title: Control of operation regimes of hydraulic structures and hydropower projects  

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1th; 

6. Semester when the discipline is studied: 1th; 

7. Number of established ECTS credits: 3.0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stefanyshyn Dmytro, Dr. 

habil., professor  

9. Results of studies: Student will be able to: 

• to set and analyze the task of hydraulic structures and hydropower projects operation regimes 

control; 

• to take into account climate and social-economic situation when analyzing hydraulic structures and 

hydropower regimes for construction and operation periods; 

• to choose method of analysis and risk estimation for decision making regarding control of hydraulic 

structures and hydropower operation regimes; 

• to apply risk estimation results for decision making regarding Control of hydraulic structures and 

hydropower operation regimes. 

10. Forms of organizing classes: training classes; independent work; practical training; control 

measures;  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Further Mathematics, Mathematical Models and Methods, Applied Hydraulics, Hydraulic Structures, 

Hydropower Plants and Pumped-storage Plants, Hydropower projects safety; 

12. Course contents:  
Topic 1. General problems of hydraulic structures and hydropower projects operation regimes  

Topic 2. General considerations about decision making regarding hydraulic projects  

Topic 3. Advanced methods of analyses and estimation of risk components about designing and 

operation of hydraulic structures and hydropower plants  

Topic 4. Tasks of hydraulic structures and hydropower projects operation regime Control under risk 

and uncertainty  

13. Recommended educational editions:  
Векслер А. Б., Ивашинцов Д. А., Стефанишин Д. В. Надежность, социальная и экологическая 

безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. – СПб.: Изд-во 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2002. - 590 с. 

2. Гидроэнергетика и окружающая среда// Под общ. Ред. Ю. Ландау и др. - К.: Либра, 2004. - 

484 с. 

3. Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної 

невизначеності. – К.: Азимут-Україна, 2009. - 104 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 16 hours.  Total – 16 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements; individual tasks; laboratory classes; 

using CAD software; discussions; using multimedia tools 

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

Final control (40 points): exam oral at the end of the 1th semester 

Current control (60 points): testing, questioning 

16. Language of teaching Ukrainian, English if needed. 

 
Head of department                           Shynkaruk L., Ph.D. in Engineering Science, associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


