
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЄКТС 

Алгоритмізація задач та САПР систем 

електропостачання, 6 кредитів 

Загальна інформація 

про викладача 

Босий Дмитро Олексійович, д.т.н., доцент, професор 

кафедри Інтелектуальні системи електропостачання; 

2-25, dake@i.ua 

Семестр у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

IX 

Факультет, студентам 

яких пропонується 

Управління енергетичними процесами 

Перелік 

компетентностей та 
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дисципліна 

Здатність демонструвати і використовувати 

фундаментальні знання принципів побудови сучасних 

електронних систем, систем контролю та керування, 

систем перетворення та збереження електричної 

енергії, перспективні напрямки розвитку їх 

елементної бази. 

Здатність складати алгоритми рішення задач і 

розробляти програми для обчислювальної техніки при 

проектуванні систем електропостачання. 

Здатність застосовувати методи проектування, 

моделювання та експериментального дослідження 

для розроблення і реалізації проектів, інженерних та 

інноваційних рішень за заданими вимогами. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Необхідна базова вища освіта та наявність рівня 

підготовки “бакалавр”.  

Необхідне вивчення дисциплін: «Вища математика», 

«Електропостачання залізниць», «Електричні станції 

та підстанції», «Електричні мережі та системи», 

«Інформатика», «Інформаційні технології в 

управлінській, науковій та винахідницькій 

діяльності» 

Основні теми 

дисципліни 

1. Поняття про алгоритмізацію та проектування 

2. Вимоги до проектної документації 

3. Системи автоматизованого проектування 

4. Принципи роботи з сучасними САПР 
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