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Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Здатність кваліфікувати основні види пошкоджень, 

уявляти причинно-наслідковий зв’язок між 

короткими замиканнями та відмовами пристроїв 

електропостачання через перехідні електромагнітні 

процеси. 

Здатність розраховувати активні та реактивні опори 

генераторів, трансформаторів, ліній електропередач, 

реакторів та іншого технологічного обладнання  

виходячи з паспортних даних основних елементів, що 

входять до складу електроенергетичної системи. 

Здатність визначати параметри перехідних 

електромагнітних процесів для складних схем 

заміщення електроенергетичних систем з 

врахуванням режимів роботи нейтралі та при 

складних видах пошкоджень. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Необхідне вивчення дисциплін: «Вища математика», 

«Фізика», «Електричні мережі та системи», 

«Теоретичні основи електротехніки» 

Основні теми 

дисципліни 

1. Поняття про перехідні електромагнітні процеси в 

електроенергетичних системах. 

2. Основні положення про методи розрахунків, 

принципи складання схем заміщення, визначення 

параметрів схем 

3. Поняття про перехідні процеси в різних режимах 

роботи системи електропостачання 

4. Основні відомості про визначення струмів 

коротких замикань за наявності поздовжньої та 

поперечної несиметрії 
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