
 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Якість електричної енергії в енергетиці 
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 лекційних занять.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Якість електричної енергії в
енергетиці» є підготовка фахівців в галузі управління виробництвом та 
розподілом електроенергії, а також питань електропостачання, промисло-
вих підприємств, ефективного та раціонального використання електричної 
енергії, в об’ємі, необхідному для вивчення профілюючих дисциплін та 
виконання досліджень в області, яка визначається спеціальністю «Елект-
роенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 
       Результати навчання полягають у наступному:  
-знати принципи та на напрями розвитку енергетичної галузі, закладені в 
Енергетичну стратегію України, напрямки розвитку енергетики в ЕС та 
світі, принципи функціонування та форми ринків енергії в світі і, зокре-
ма, Оптового ринку електроенергії в Україні, принципи регулювання цін, 
тарифів на енергію. 
-вміти визначати відповідність технічних та організаційних рішень стра-
тегії розвитку енергетики України, орієнтуватись і практично пояснюва-
ти зміст нормативних актів про енергетику, пояснювати і використовува-
ти закони попиту і пропозиції ринку, визначати ціну на оптовому ринку 
електроенергії. 
         
          Методи навчання: Курс зорієнтовано на самостійну пізнавальну 
діяльність слухачів, на їх вміння працювати з нормативно-правовими 
документами у сфері енергетики, джерелами наукової та технічної ін-
формації. Використовуються репродуктивні методи навчання з опорою 
на поетапне формування розумових дій з елементами активних методів 
навчання.Основна рекомендація зводиться до забезпечення рівномірної 
активної роботи студентів над курсом протягом навчального року. Вони 
повинні проробляти матеріал прослуханих лекцій, активно приймати 
участь в обговоренні доповідей інших студентів, виконувати розрахун-
ки ціни на електрику згідно правил Енергоринку. Самостійна робота 
студента включає вивчення лекційного матеріалу, виконання розрахун-
кового завдання, вивчення додаткового матеріалу. Для підготовки до 
занять слід використовувати перш за все нормативні документи, зокре-
ма енергетичну стратегію України, правила функціонування енергорин-
ку України, а також інформаційні ресурси, матеріали лекцій та рекоме-
ндовану літературу. 

 
 

Тип дисципліни Професійна підготовка 
Підсумковий контроль Залік у VI семестрі 


