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1. Мета дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу та 

оптимізації електротехнічних систем» є набуття студентами теоретичних і 
практичних знань з особливостей аналізу складних систем методами матричного 
аналізу та теорії графів, а також оптимізації їх режиму роботи за різними типами 
даних. 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базову підготовку зі 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а саме 
на навчальні дисципліни: вища математика, теоретичні основи електротехніки, 
електричні машини, електричні системи та мережі, перехідні процеси, електрична 
частина станцій та підстанцій. 
 

3. Результати навчання 
 

Програмний 
результат навчання Методи навчання Форми оцінювання Результати навчання 

за дисципліною  
ПРН 1. Знаходити ва-
ріанти підвищення 
енергоефективності та 
надійності електро-
енергетичного, електро-
технічного та електро-
механічного облад-
нання й відповідних 
комплексів і систем. 

Словесні,  
наочні,  
практичні, самостійна 
робота. 
 

Поточний контроль з 
усним опитування за 
темами, перевірка 
звітів з практичних 
робіт, підсумковий 
контроль у формі 
письмового екзамену. 
 
 
 

Оцінювати 
ефективність 
електротехнічної 
систем та визначати 
шляхи її підвищення  

ПРН 5. Аналізувати 
процеси в електро-
енергетичному, 
електротехнічному та 
електромеханічному 
обладнанні і відповідних 
комплексах і системах. 

Знаходити і  аналізу-
вати оптимальні 
рішення рівнянь стану 
електротехнічної 
системи.  

ПРН 7. Володіти мето-
дами математичного та 
фізичного моделювання 
об’єктів та процесів у 
електроенергетичних, 
електротехнічних та 
електромеханічних 
системах. 

Складати  топологіч-
ні моделі  електро-
технічних систем, 
описувати їхню 
структуру методами 
матричного аналізу. 

ПРН 12. Планувати та 
виконувати наукові 
дослідження та інно-
ваційні проекти в сфері 
електроенергетики, 
електротехніки та 
електромеханіки. 
 

Застосовувати методи 
розрахунку 
алгебраїчних та 
диференційних сис-
тем рівнянь, методи 
математичного 
програмування. 



 
Програмний 

результат навчання Методи навчання Форми оцінювання Результати навчання 
за дисципліною 

ПРН 20. Виявляти 
основні чинники та 
технічні проблеми, що 
можуть заважати впро-
вадженню сучасних 
методів керування 
електроенергетичними, 
електротехнічними та 
електромеханічними 
системами. 

Словесні,  

наочні,  
практичні, самостійна 
робота. 
 

Поточний контроль з 
усним опитування за 
темами, перевірка 
звітів з практичних 
робіт, підсумковий 
контроль у формі 
письмового екзамену 

Ідентифікувати 
основні чинники, що 
впливають на 
ефективність 
функціонування 
електротехнічної 
системи. 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
«Сучасні методи аналізу та оптимізації електротехнічних систем» 

Змістовий модуль 1 Сучасні методи аналізу електротехнічних систем. 
Розглядаються питання топологічних зв`язків складних електротехнічних 

систем, методи матричного аналізу, математичні моделі сталих та динамічних 
режимів. 

Змістовий модуль 2 Сучасні методи оптимізації показників 
електротехнічних систем. 

Розглядаються питання постановки та вирішення лінійних та нелінійних 
оптимізаційних задач для електротехнічних систем. 

Змістовий модуль 3 Реалізація методів аналізу та оптимізації 
електротехнічних систем. 

Розглядаються питання використання комп’ютерних програм для аналізу та 
оптимізації електротехнічних систем. 
 

 
5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  Кількість годин 
усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (номер) 150 16 32 - 102 
Змістовий модуль 1 45 6 10 - 29 
Змістовий модуль 2   45 6 12 - 27 
Змістовий модуль 3   45 4 10 - 31 
Підсумковий семестровий контроль 15    15 



6. Теми лекцій 
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

аудиторних 
годин 

Змістовий модуль 1 
Лк 1. Топологічні моделі 
електротехнічних систем. 

Математичне моделювання 
електротехнічних систем. Граф. Дерево. 
Контурні гілки. Матриці інцидентностей. 
Перерізи. Топологічні співвідношення. 

2 

Лк 2. Моделі  сталих режимів 
роботи електротехнічних 
систем 

Математичні моделі сталих режимів 
роботи електротехнічних систем.  
Методи вирішення систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь. Методи вирішення 
систем нелінійних алгебраїчних рівнянь. 

2 

Лк 3. Моделі динамічних 
режимів роботи 
електротехнічних систем. 

Математичні моделі динамічних режимів 
роботи електротехнічних систем. Методи 
вирішення систем диференційних 
рівнянь. Аналіз стійкості. 

2 

Змістовий модуль 2 
Лк 4. Оптимізація нелінійних 
функцій одної змінної 

Загальна постановка задачі про 
оптимізацію. Властивості функції одної 
змінної. Метод золотого перерізу. Метод 
ділення інтервалу на половину. 
Метод Ньютона. Порівняння методів 
одномірної оптимізації. 

2 

Лк 5. Методи безумовної 
оптимізації функцій декількох 
змінних 

Безумовна мінімізація нелінійних 
функцій декількох змінних. Метод 
покоординатного спуску. Метод 
найскорішого спуску. Метод сполучених 
градієнтів. Метод Ньютона. 

2 

Лк 6. Методи мінімізації 
нелінійних функції за умови 
обмежень 

Математична постановка задачі. Метод 
невизначених множників Лагранжа. 
Умови оптимальності задачі нелінійного 
програмування. Метод приведеного 
градієнта. Використання штрафних 
функцій. 

2 

Змістовий модуль 3 
Лк 7. Використання Microsoft 
Excel для аналізу та 
оптимізації електротехнічних 
систем. 

Застосування Microsoft Excel для 
вирішення електротехнічних задач 
аналізу та оптимізації режимів 
електротехнічних систем. 

2 

Лк 8. Використання спеціалі-
зованого математичного 
програмного забезпечення 
для аналізу та оптимізації 
електротехнічних систем. 

Можливості сучасних пакетів приклад-
них програм і програмних комплексів 
для задач аналізу та оптимізації режимів 
електротехнічних систем (MathCad, 
MathLab/Simulink, Scilab). 

2 

 



7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

аудиторних 
годин 

Змістовий модуль 1 
ПЗ 1. Математичні  
моделі 
електротехнічних 
систем 

Підходи до формування математичних моделей 
електротехнічних систем. Елементи теорії 
матриць в математичних моделях. Рівняння 
вузлових потенціалів й контурних струмів в 
моделі електричної мережі. 

4 

ПЗ 2. Математичні 
моделі сталих 
режимів лінійних  
систем 

Методи рішення систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь. Метод Гауса. Рішення за допомогою 
оберненої матриці Zy. Метод Зейделя.  

4 

ПЗ 3. Математичні 
моделі усталених 
режимів нелінійних 
систем 

Метод Гауса й матриці Zy для рішення 
нелінійних рівнянь вузлових напруг. Метод 
Зейделя для рішення нелінійних рівнянь вузлових 
напруг. 

4 

Змістовий модуль 2 
ПЗ 4. Метод 
Ньютона 

Створення системи нелінійних алгебраїчних 
рівнянь електричного кола. Приклади рішення 
нелінійних рівнянь вузлових напруг. 

4 

ПЗ 5. Задачі 
лінійного 
програмування 

Побудова моделей задач лінійного 
програмування. Геометрична інтерпретація задач 
лінійного програмування. 

4 

ПЗ 6. Симплекс-
метод 

Модифікований симплекс-метод для задач 
нескалярної оптимізації з обмеженнями у вигляді 
рівностей та нерівностей. 

4 

Змістовий модуль 3 
ПЗ 7. Застосування  
Microsoft Excel 

Загальний алгоритм рішення задач 
математичного програмування. Налаштування 
доступу до інструменту «Пошук рішення». 
Параметри інструменту «Пошук рішення». 
Розв’язання лінійної оптимізаційної задачі. 
Рішення задачі оптимального розподілу 
електричної енергії. 

4 

ПЗ 8. Застосування 
Scilab. 

Функціональні можливості Scilab. Основні 
команди головного меню. Дослідження системно-
топологічних характеристик систем. 

4 

 
 
 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено. 

 
 



9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 
Методи поточного контролю: 
- усне або письмове опитування; 
 
Методи модульного контролю: 
- письмове опитування або тестування у віртуальному освітньому 

середовищі на платформі MOODLE  
 
Методи підсумкового контролю: 
- екзамен: письмові відповіді на запитання білету або тестування у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 
 
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього  практ.   
 самостійна робота 

 завдання   модульний 
контроль  

МОДУЛЬ 100    
Змістовий модуль 1 25 12 5 8 
Змістовий модуль 2 25 12 5 8 
Змістовий модуль 3 20 8 5 7 
Підсумковий контроль 30    

 
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю Розподіл 
балів 

Змістовий модуль 1 25 
Практичне завдання №1 до практичного заняття № 1-2 (оцінювання 
побудованої структурної моделі системи та отриманих систем 
рівнянь вузлових потенціалів й контурних струмів)  

4 

Практичне завдання №2 до практичного заняття № 3-4 (оцінювання 
коректності рішення рівнянь стану системи методом Гауса та 
методом Зейделя) 

4 

Практичне завдання №3 до практичного заняття № 5 (оцінювання 
правильності складання системи нелінійних рівнянь вузлових 
напруг) 

3 

 
 



Завдання до самостійної роботи № 1 (оцінювання правильності 
рішення системи нелінійних рівнянь вузлових напруг методом 
Зейделя) 

6 

Завдання до модульного контролю 1 (відповіді на письмові 
запитання за теоретичним матеріалом ЗМ1) 

8 

Змістовий модуль 2 25 
Практичне завдання ;№4 до практичного заняття № 6-7 
(оцінювання коректності рішення нелінійних рівнянь методом 
Ньютона)  

4 

Практичне завдання №5 до практичного заняття № 8-9 (оцінювання 
рішення задачі лінійного програмування та її геометричної 
інтерпретації) 

4 

Практичне завдання №6 до практичного заняття № 10-11 
(оцінювання рішення задачі симплекс методом) 

4 

Завдання до самостійної роботи № 2 (оцінювання результатів 
порівняльного аналізу методів Ньютона, лінійного програмування і 
симплекс-метода) 

5 

Завдання до модульного контролю 2 (відповіді на письмові 
запитання за теоретичним матеріалом ЗМ2) 

8 

Змістовий модуль 3 20 
Практичне завдання №12 (усне опитування – операції з матрицями 
у MS Excel)  

2 

Практичне завдання №13 (усне опитування – рішення систем 
лінійних та нелінійних рівнянь у MS Excel) 

2 

Практичне завдання №14 (усне опитування – можливості пакету 
Scilab) 

2 

Практичне завдання № 15-16 (Усне опитування -рішення систем 
лінійних та нелінійних рівнянь у пакеті Scilab) 

2 

Завдання до самостійної роботи № 3 (порівняльний аналіз 
функціональних можливостей  Excel і Scilab для розв’язання 
оптимізаційних задач) 

5 

Завдання до модульного контролю 3 (тест за теоретичним 
матеріалом ЗМ3) 

7 

Підсумковий семестровий контроль – екзамен  30 
Теоретичне питання 1 10 
Теоретичне питання 2 10 
Задача 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

  



Шкала оцінювання  
 

100-бальна 
шкала 

Рівень компетентності Чотирибальна шкала 
екзамен 

90-100 високий відмінно 
82-89 

достатній добре 
74-81 
64-73 

середній задовільно 
60-63 
35-59 низький незадовільно 

 
10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 
Методичне забезпечення 

1. Дистанційний курс з дисципліни «Сучасні методи аналізу та оптимізації 
електротехнічних систем», адреса на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова. https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1034  

2. Дистанційний курс курсова робота «Оптимізація режиму трифазної системи 
електропостачання», адреса на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова.  https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2861  

3. Моделювання та оптимізація режимів систем енергопостачання та 
електроспоживання: навч. посібник / В. Г. Ягуп, К. В. Ягуп ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 183 с. https://eprints.kname.edu.ua/55309/1/2019 49Н ПЕЧ 
НАВЧ ПОСІБНИК 2019_09_23.pdf 

4. Охріменко В. М. Конспект лекцій з курсу «Математичне програмування» /  
В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова, О. О. Воронков; Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012.– 112 с.  
https://eprints.kname.edu.ua/25151/1/2011 печ. 246Л мздан.МП укр.ДВ.pdf  

 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Застосування 
обчислювальної техніки в електроенергетиці» / Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва 
ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. Г. Абраменко, А. О. Карюк. – Харків : ХНУМГ, 
2015. – 36 с. https://eprints.kname.edu.ua/39244/1/(2014 печ. 193М ПЗ 
ЗОТЕ).pdf 

2. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Математичне 
програмування» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. Б. Воронкова В. 
М. Охріменко, О. О. Воронков, - Х.: ХНАМГ, 2011.- 58 с. 
https://eprints.kname.edu.ua/24086/1/ПЗисм10 печ 2010.pdf 



3. Штельма О. М. Конспект лекцій з курсу «Дослідження операцій» / О. М. 
Штельма; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 60 с. 
https://eprints.kname.edu.ua/57382/1/2020 печ. реп 156Л 
Lektsii_mmio1_obnova-6(18.05.pdf 

4. Штельма О. М. Оптимізаційні методи та моделі : конспект лекцій / О. М. 
Штельма; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 43 с. 
https://eprints.kname.edu.ua/56334/1/2020_печ_145Л Лекции ОММновіе.pdf 

5. Литвинов А. Л. Л64 Вища та прикладна математика з елементами 
інформаційних технологій (теорія ймовірностей, математична статистика, 
математичне програмування, управління запасами) : навч. посібник / А. Л. 
Литвинов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 232 с. 
https://eprints.kname.edu.ua/55302/1/2018 24Н печ 
ПрикладнаМатематика_Литвинов.pdf 

6. Штельма О. М. Математичне моделювання і оптимізація : конспект лекцій / 
О. М. Штельма ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 56 с. 
https://eprints.kname.edu.ua/52663/1/2019 печ. 146Л ПОСЛЕДНЯЯ версия 
Лекции мат модел.pdf 

7. Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач. Моделі, 
методи, алгоритми і програми для промислових комп'ютерних комплексів : 
навч. посіб. / Д. Б. Банін, М. Д. Банін, А. В. Гнатовський. – К.: НТУУ "КПІ", 
2016. – 105 с. –
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16044/1/APEZ_navch_posib.pdf 

 
Обладнання, устаткування, програмні продукти 

 

1. Microsoft Office 365, підписка ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 
2. Пакет прикладних математичних програм SciLab, відкрита платформа: 

https://www.scilab.org/download/scilab-6.1.1 
 


