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Загальний опис дисципліни 
Мета навчальної дисципліни: 

- формування наукових понять будови систем виробництва і розподілу 

електроенергії  

- вивчення принципів, методів і особливостей будови електричних частин станцій та 

підстанцій з метою дослідження. 

Завдання навчальної дисципліни:  

- опанування теорією електричних станцій та підстанцій з метою дослідження, систем 

електропостачання  

- формування у студентів основ творчого підходу до вирішування завдань 

проектування систем електропостачання.  

Компетентності, на розвиток яких спрямована навчальна дисципліна:  

1. Знання і розуміння предметної області та розуміння з точки зору дослідження 

експлуатаційних властивостей і удосконалення використання електричних апаратів.  

2. Здатність застосовувати теоретичні знання у ситуаціях використання електричних 

станцій та підстанцій в системах електропостачання. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Станцій та підстанції» студент 

здатний буде продемонструвати наступні результати навчання:  

1. Розуміти визначення і термінологію теорії електричних станцій та підстанцій.. 

2. Аналізувати роботу електричних станцій та підстанцій  

3. Синтезувати склад електричних станцій та підстанцій із заданими показниками 

якості роботи.  

4. Оцінювати кількісні і якісні показники роботи  електричних станцій та підстанцій в 

системах електропостачання. 

Методи викладання, що пропонуються:  

Лекції, практичні і лабораторні заняття, дискусії, групова робота, проблемно-

орієнтоване навчання.  

Тематика лекційних занять: 
1. Сучасний стан і тенденці ї розвитку електроенергетики 

2: Електричні станцій  

3. Навантаження електричних станцій та підстанцій  

4. Схеми  електричних станцій  

5. Власні потреби електричних станцій та підстанцій 

6. Роботагенераиорів електричних станцій  

7. Електричні  підстанцій 

8.Силові трансформаторів електричних станцій та підстанцій. 

9.Обладнання підстанційня. 

10. Принципові схеми первинних ланцюгів комутації підстанцій 

11.Схеми управління, обліку і сигналізації  



Тематика практичних занять: 
1. Побудова і дослідження графіків навантаження підстанцій. 

2. Резервні електростанції. 

3. Роз'єднувачачі, короткозамикачі, віддільники. 

4. Прубчасті розрядники, вентильні розрядники, обмежувачі перенапруг. 

5. Розподільчі пристрої підстанцій. 

6. Комплектні розподільні установки високої напруги. 

7. Розрахунок струмів короткого замикання в мережі високої напруги. 

8. Захист  підстанції за допомогою стрижневих блискавковідводів. 

9. Дослідження роз'єднувачів короткозамикачів, віддільники. 

10.Дослідження  трубчастих розрядників, вентильних  розрядників, обмежувачів 

перенапруг 

11.Дослідження навантажувальної здатності силових силових трансформаторів. 

12.Дослідження шинних конструкцій. 
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2. Козлов В. Д. Електрична частина станцій та підстанцій: підручник / В. Д. Козлов, В. 

П. Захарченко, О. М. Тачиніна; за заг. ред. В. Д. Козлова.– К. : НАУ, 2018. – 312 с 
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Методичне забезпечення 

5. Смоляров Г.А. Конспект лекцій з курсу "Станції та підстанції" Частина 1 для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 «Електрична 

інженерія»- Суми,: СНАУ,2020 -56 с. 
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електромеханіка» - Суми: СНАУ- 2020 -22 с 

Додаткові джерела 
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Агропромиздат, 2000. - 496 с. 

8.Козирський В.В. Електропостачання агропромислового комплексу: підр./ 

Козирський В.В., Каплун В.В., Волошин С.М. – К.: Аграрна освіта, 2011.- 448 с. 

9.Лежнюк П. Д. Проектування електричної частини електричних станцій: навчальний 
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