
  Силабус дисципліни  

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС  

Електрична частина станцій та 

підстанцій, 9 кредитів ЄКТС  

Загальна інформація про 

викладача  

Данилов Олексій Анатолійович, старший 

викладач, тел. (056)-373-15-25, 

fduch@ua.fm 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни  

Шостий і сьомий семестр бакалаврату. 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується  

Управління енергетичними процесами  

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна  

Вибирати відповідні пристрої при 

проектуванні схеми електротехнологічних 

установок згідно завданню. Робити оцінку 

ефективності заходів з раціональної 

експлуатації та економії електроенергії 

електротехнологічними установкамию. 

Ефективно використовувати 

електротехнологічні установки. 

Забезпечувати електромагнітну сумісність 

установки з мережею живлення. 

Опис дисципліни  В зазначеній  дисципліні розглядається 

розрахунок та порядок вибору основного 

електричного обладнання підстанції. 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни  

Електричні системи та мережі. Теоретичні 

основи електротехніки. Релейний захист 

Основні теми 

дисципліни  

Основні теми: Структурні схеми тягових 

підстанцій змінного і  постійного струму. 

Система відносних одиниць. Розрахунки 

струмів к.з. Дія струмів короткого замикання 

та їх обмеження. Основне обладнання 

підстанцій. Компенсуючі пристрої. 

Випрямлячі та інвертори тягових підстанцій. 

Всього годин – 270; лекції – 64 години; 

лабораторні заняття – 16; практичні заняття – 

32; самостійна робота - 158. 

Мова викладання  Українська  

mailto:fduch@ua.fm
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