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        СИЛАБУС                    

        навчальної дисципліни  Моделювання електромеханічних систем 

спеціальність 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

освітньо-професійна програма  Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

_6_кредити /  _180_годин _6_ семестр – _4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Моделювання 

електромеханічних систем» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 

14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моделювання в 

енергетиці, електротехніці та електромеханіці. Заміна натурних 

випробувань моделюванням не тільки економить величезні кошти, 

але і сприятливо позначається на розумінні процесів і явищ, що 

досліджуються. А такі явища, як аварійні режими, взагалі можуть 

досліджуватися лише на моделях, оскільки станься вони насправді, 

це означало б руйнування досліджуваного об’єкта. Розробка 

різноманітних новітніх технологій (наприклад, електроенергетичних 

систем, накопичувачів енергії та ін.) також стає можливою також 

завдяки найвишуканішим засобам моделювання.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Практично весь змісту курсу присвячений практичним аспектам 

використання найбільш сучасного програмного середовища для 

інтерактивного науково-технічного програмування Matlab/Simulink. 

Якщо вас цікавлять принципи створення комп’ютерних імітаційних 

моделей будь-яких технічних об’єктів і систем (електровозів, 

електропоїздів, електричних підстанцій, їх складових елементів), а 

також нових технологій, що тільки отримують розвиток, або у Вас є 

ідеї або концепти покращення технічних систем і необхідна 

перевірка їх працездатності - Вам потрібно саме це! 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН1. Застосовувати в професійній діяльності знання з 

фундаментальних і прикладних наук. 

РН4. Обробляти, аналізувати та застосовувати інформацію з 

різних джерел. 

РН5. Працювати самостійно та в команді. 



РН6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології і 

спеціалізоване програмне забезпечення під час проєктування та 

експлуатації електрообладнання. 

РН7. Розв’язувати типові задачі в електроенергетиці за 

допомогою сучасних методик і обладнання. 

РН8. Використовувати нормативні документи і правила безпеки 

праці під час вирішення професійних завдань. 

РН16.  Використовувати спеціалізовані знання, уміння та навички 

для організації роботи відповідно до вимог електробезпеки, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, охорони 

довкілля для об'єктів електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

РН19.  Використовувати сучасне обладнання та програмне 

забезпечення під час виконання розрахунків, моделювання і 

проектування електротехнічного, електроенергетичного та 

електромеханічного обладнання, відповідних комплексів і систем. 

РН20. Вирішувати спеціалізовані завдання із дотриманням вимог 

чинної нормативної документації для проектування електричної 

частини електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного устаткування. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

CК1. Здатність використовувати практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній діяльності. 

СК12. Здатність виконувати проєкти електричної частини, 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування із дотриманням вимог чинних стандартів. 

Структура дисципліни 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

розділів: 

1.   Основні поняття  моделювання. 

2.  Структурне моделювання 

3.  Моделі електроенергетичних систем 

 Міжпредметні зв’язки  

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях отриманих 

студентами з дисциплін "Вища математика", "Фізика", "Основи 

електропостачання підприємств і цивільних споруд". 

У свою чергу знання з дисципліни є підґрунтям для виконання 

дипломного проекту. 

 

Політика оцінювання та 

академічної 

доброчесності 

Оцінювання проводиться за національною (4-бальною) шкалою. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу. 



 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 60 

Практичні 16 

Самостійна робота 104 

                                            ЗАЛІК 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною 
шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) Муринюк Василь Васильович 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

                                    (назва комісії) 

Протокол № __ від ___ ___________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії ________ (Поцілуйко-Григоряк Г.В.) 
                        (підпис)   
              
              

Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1. Чорний О. П., Луговой А. В., Родькін Д. Й., Сисюк Г. Ю., Садовой 

О. В., Моделювння електромеханічних сист: Підручник. – Кременчук, 

2001. – 410 с. 

2. Моделювання електромеханічних систем. Математичне 

моделювання систем асинхронного електроприводу: навчальний 

посібник / О. І. Толочко. – Київ, НТУУ «КПІ», 2016. – 150 с. Іл. 

Допоміжна: 

1. Дослідження систем електропривода методами математичного 

моделювання: Навчальний посібник / С. М. Довгань. - Дніпропетровськ: 

НГА України, 2001. - 137 с.  

Інформаційні 

ресурси 

 Електронна бібліотека Чернівецького індустріального 
фахового коледжу 

 www.mathworks.com 

 www.twirpx.com 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/
http://www.mathworks.com/

