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Анотація. У статті розглянуто основні етапи організації методич-

ної роботи на кафедрі «Електроенергетика і автоматизація» ТДАТУ, вдо-

сконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін та приведено 

практичні результати впровадження рекомендацій в навчальний процес. 
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Постановка проблеми. Професійне зростання фахівця, його соціаль-

на затребуваність як ніколи залежать від уміння проявити ініціативу, вирі-

шити нестандартну задачу, від здатності до планування і прогнозування ре-

зультатів самостійних дій. Це переорієнтує самостійну роботу студента з 

традиційної мети - простого набуття знання, вмінь та навичок, досвіду твор-

чої і науково-інформаційної діяльності - на розвиток внутрішньої і зовніш-

ньої самоорганізації майбутнього фахівця, активного відношення до одер-

жуваної інформації, здатності створити індивідуальну траєкторію самонав-

чання. Важливо, щоб розробка навчально-методичного забезпечення дисци-

плін для самостійної роботи закінчувалась безпосередньо перед початком 

проведення занять [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головна ознака самостій-

ної роботи полягає не в тому, що студент займається за безпосередньої уча-

сті і допомоги викладача, а у тому, що в його діяльності поєднуються функ-

ція переводу інформації в знання та розуміння, функція управління цією ді-

яльністю. Якісною характеристикою сучасного інформаційного суспільства 

є перетворення інформації в продуктивну силу, в національний ресурс. Все 

частіше фахівці підкреслюють важливість не тільки отримання знання з вже 

отриманої інформацією, а й створення нової інформації на основі набутого 

знання. Підготувати студентів до життя в такому суспільстві означає не 

просто передати їм навички застосування електронних засобів для виконан-

ня поточних робіт, але розвинути здатність використовувати доступні інфо-

рмаційні можливості для пошуку нового знання [2].  
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Формулювання цілей статті. В статті пропонується розглянути ета-

пи організації методичної роботи на кафедрі «Електроенергетика і автома-

тизація» та методи які використовуються для вдосконалення навчально-

методичного забезпечення дисциплін. 

Виклад основного матеріалу досліджень. В даний час чіткою метою 

студентів в плані самостійної роботи є, за нашими спостереженнями, прид-

бання індивідуального знання. Набагато рідше в навчально-виховному про-

цесі акцентується зворотний зв'язок, а саме: щоб індивідуальне знання стало 

джерелом поповнення наукової інформації. Саме в цьому полягає соціальна 

функція індивідуальної пізнавальної діяльності. На наше переконання, до 

реалізації цієї функції потрібно цілеспрямовано готувати майбутнього фахі-

вця. 

Основна мета методичної роботи на кафедрі є створення умов, що 

сприяють підвищенню ефективності і якості учбового процесу. Відповідно 

до цієї мети основними завданнями, які вирішуються при організації мето-

дичної роботи на кафедрі «Електроенергетика і автоматизація», є: 

- пошук шляхів підвищення ефективності навчального процесу на ос-

нові комплексного використання наукових рекомендацій, передових мето-

дів, організаційних форм і методів навчання; 

- забезпечення логічної та дидактичної єдності навчального процесу, 

оптимізація змісту навчальних дисциплін з обґрунтованим співвідношенням 

теоретичного курсу і практичних занять, усунення дублювання навчального 

матеріалу; 

- забезпечення навчально-методичною літературою, оснащення стен-

дами для навчального процесу та сучасними технічними засобами; 

- підвищення ефективності методичної роботи викладачів.  

При розробці та вдосконаленні методичних рекомендацій з дисциплін 

«Комп’ютерно-інтеґровані технології в автоматизації електротехнічних 

комплексів» та «Основи релейного захисту і автоматизація електроенерге-

тичних систем» виконувались наступні етапи: 

1) формування мети і завдань вивчення дисципліни відповідно до ви-

мог освітнього стандарту вищої професійної освіти; 

2) вивчення змісту, приблизною типової програми; 

3) формування змісту дисципліни, визначення назви тем і кількості 

годин на окремі види занять згідно з навчальним планом; 

4) розробка структури і змісту лекцій, практичних, лабораторних і се-

мінарських занять; 

5) складання питань і методичних рекомендацій для самостійної робо-

ти студентів; 

6) розробка фонду оціночних засобів (питань до іспиту та заліку); 

7) розробка робочої навчальної програми і календарно тематичного 

плану; 

8) розробка курсу лекцій, методичних вказівок для викладачів по про-

веденню всіх видів занять, навчально-методичних посібників для студентів; 
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9) складання контрольних звітів з лабораторних робіт; 

10) оснащення навчального процесу новими стендами та сучасними 

технічними засобами для вивчення дисциплін; 

11) погодження та затвердження методичних вказівок на засіданні ка-

федри; 

12) розробка презентацій (мультимедійного забезпечення). 

В подальшому можлива апробація матеріалів і коректування методич-

них рекомендацій. При цьому вдосконалення навчально-методичного забез-

печення повинно відбуватися постійно, але в плановому порядку за резуль-

татами оцінок студентів після вивчення дисципліни і в міру їх морального 

старіння. 

Приведемо декілька прикладів практичної реалізації даних положень 

на кафедрі «Електроенергетика і автоматизація» Таврійського Державного 

Агротехнологічного Університету. 

Реалізуючи положення, щодо шляхів підвищення ефективності навча-

льного процесу, з дисципліни «Комп’ютерно-інтеґровані технології в авто-

матизації електротехнічних комплексів» була переглянута та вдосконалена 

лабораторна робота №6 «Обробка даних у редакторі Trace Mode за допомо-

гою FDB-діаграм» [3].  

 
Рис. 1. Приклад вдосконаленої лабораторної роботи з обробки да-

них у редакторі Trace Mode за допомогою FDB-діаграм 
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В даній роботі студенти повинні: 

- ознайомитися з основними мовами програмування, які використову-

ються у Trace Mode в залежності від навичок програмування користу-

вача: тобто мови, орієнтованої на технологів (Техно-ST) та мови, оріє-

нтованої на системних інтеграторів (Техно–FDB) [4]; 

- відтворити приклад, наведений у методичних вказівках;  

- створити блок-схему алгоритму функціонування технологічного про-

цесу; 

- змоделювати технологічних процес у середовищі SCADA системи 

Trace Mode за допомогою графічних інструментів; 

- самостійно написати програму алгоритму процесу на мові програму-

вання Техно – FDB (Function Block Diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Приклад виконання лабораторної роботи у середовищі 

Trace Mode з використанням мови програмування Техно–FDB 

 

Запропонована студентам лабораторна робота для самостійної роботи, 

націлена на розвиток методологічних знань та умінь, практичної самостій-

ної роботи та отримання бажаних результатів. 

Реалізуючи положення про оснащення навчального процесу новими 

стендами та сучасними технічними засобами для вивчення дисциплін - на 

завершальному етапі розробка стенду з дисципліни «Основи релейного за-

хисту і автоматизація електроенергетичних систем». Стенд, призначений 

для дослідження струмових реле РТ-40 та РТ-85, вивчення конструкції та 

принципу роботи реле напруги, проміжних реле, реле часу та вказівних реле 

та виконання лабораторної роботи №1 відповідно до навчальної програми 

[5]. Актуальність створення лабораторного стенду полягає в тому, що в нав-

чальних закладах фактично відсутнє обладнання, що дозволяє студентам на 

практиці ознайомитися з конструкцією і принципом роботи даних реле. Як 

правило, студентам пропонується провести тільки теоретичні розрахунки, 
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без будь-якої практичної перевірки отриманих даних. Стенд дозволяє усу-

нути цю прогалину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Завершальний етап розробки стенду для виконання лабо-

раторної роботи по дослідженню струмових реле РТ-40 та РТ-85 з дис-

ципліни «Основи релейного захисту і автоматизація електроенергетич-

них систем» кафедра «Електроенергетики і автоматизації» ТДАТУ 

 

Відтепер студенти матимуть можливість на практиці: 

- більш детально та наочно розглянути конструкцію, принцип дії елект-

ромагнітних реле струму, напруги, проміжних реле, реле часу та 

вказівних реле; 

- ознайомитися із конструктивними особливостями реле РТ-40 та РТ-

85, взаємодією й способами регулювання струму спрацювання; 

- власноруч зібрати схему для зняття характеристик реле; 

- дослідити параметри спрацьовування та параметри повернення для 

реле струму РТ-40 та РТ-85; 

- зняти характеристику реле РТ-85 з виведеною струмовою відсічкою; 

- зняти характеристику реле РТ-85 зі струмовою відсічкою; 

- перевірити шкалу кратності струмової відсічки реле [6]. 

Запропонований стенд буде досить простим в експлуатації, а застосу-

вання стенду дозволить студентам отримати більш глибокі знання в області 

релейного захисту підстанцій та високовольтних ліній, будови релейної 

апаратури, яка на сьогоднішній день широко використовується в мережах 

електропостачання, та використати отримані знання на практиці. 

Висновки. Таким чином, розглянуті в статті рекомендації та підходи 

до організації методичної роботи підвищать її ефективність і сприятимуть 

поліпшенню якості підготовки студентів ТДАТУ. 
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ical work at the Department of Power Engineering and Automation TSATU, im-
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