
 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Основи наукових досліджень 
Викладацький склад Проф. Гриб О.Г. 
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка 
Освітня програма Електроенергетика 
Кількість годин 120 
Кредити ECTS 4 
Опис В рамках курсу передбачено проведення лекцій та практичних занять. 

 
Мета викладання навчальної дисципліни «Основи наукових дослі-
джень» полягає у вивченні методів та підходів щодо організації дослі-
джень, форм пізнання, законів і методів дослідження в різних галузях 
науки та техніки, а також в опануванні системного підходу в якості 
основної методології в організації та проведення експериментальних 
досліджень, найбільш вживаних кількісних та якісних методів оброб-
ки отриманих даних і інтерпретації результатів, способів експеримен-
тального визначення статистичних і динамічних залежностей між 
змінними об’єкта дослідження, алгоритмами вирішення оптимізацій-
них задач, способами моделювання різноманітних об’єктів досліджен-
ня за допомогою сучасного математичного апарата. 

 
       Результати навчання полягають у наступному:  

- Знати термінологію базових технологій електроенергетичних сис-
тем, основні нормативні матеріали по використанню альтернативних 
електроенергетичних систем, основи теорії на яких побудовані різні 
типи альтернативних джерел енергії, технологічні особливості різні 
типи альтернативних джерел енергії, технічні показники електроене-
ргетичних систем при використанні альтернативних джерел енергії, 
методи розрахунку параметрів джерел альтернативної енергетики, 
методи вибору типи альтернативних джерел енергії для підключення 
до енергосистеми з урахуванням вимог споживача. 
- Вміти розробляти заходи щодо зниження вартості виробленої елек-
тричної енергії, розраховувати основні експлуатаційні показники 
електричних мереж і систем при підключенні альтернативних дже-
рел, розраховувати параметри системи для постачання заданої поту-
жності, вибрати оптимальний резерв в енергосистемі з урахуванням 
надійності її роботи, розраховувати експлуатаційної показники елек-
тричних мереж при підключенні альтернативних джерел енергії, роз-
робляти заходи щодо підвищення надійності функціонування елект-
ричних систем. 

 
Методи навчання: курс передбачає комбінацію двох способів пе-

дагогічного керівництва, а саме безпосереднє та опосередковане. На лек-
ціях переважно студенти слухають пояснення викладача, який забезпечує 
виклад матеріалу за допомогою таких методів пізнання, як аналіз, синтез, 
аналогія, узагальнення, індукція, дедукція, порівняння, абстрагування та 
конкретизація та виявлення причинно-наслідкових зв’язків. В кінці кож-
ної лекції визначається рівень засвоєння інформації, тобто реалізується  
репродуктивний метод навчання. На практичних заняттях переважно за-
діяні активні методи навчання, що передбачають самостійну індивідуа-
льну або групову роботу студентів з епізодичними поясненнями викла-
дача. При цьому пізнавальна діяльність носить частково-пошуковий, до-
слідницький та продуктивний  характер. Основна рекомендація зводить-
ся до забезпечення рівномірної активної роботи студентів над курсом як 
в аудиторії, так і дома протягом навчального семестру. Під час аудитор-
них занять вони повинні бути активними слухачами на лекціях, на прак-
тичних заняттях  виконувати необхідні завдання.  

 
Тип дисципліни Професійна підготовка 
Підсумковий контроль Залік у Х семестрі 


