
 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Основи електропостачання та енергозбереження 
Викладацький склад доц. каф. Дяченко О.В. 
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка 
Освітня програма Електроенергетика 
Кількість годин 120 
Кредити ECTS 4 
Опис В рамках курсу передбачено проведення лекцій та практичних за-

нять. 
Мета вивчення дисципліни – формування знань про основні ві-
домості з основ електропостачання міст та промислових підп-
риємств, а також енергозберігаючих підходів у системах елек-
тропостачання. 
Результати навчання полягають у наступному:  
– Знати основні форми економії і раціонального вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів; основні напрямки 
економії електроспоживання; економічну оцінку енергозбері-
гаючих технологій; класифікацію заходів щодо організації 
електроспоживання; принципи регулювання цін, тарифів на 
енергію. 
- Вміти визначати розрахункові навантаження: елект-
ричного освітлення, житлових будинків, громадсько-
комунальних споживачів; вміти вибирати число і потужність 
трансформаторів, а також місце розташування ПС; розрахову-
вати картограму навантаження. 
Методи навчання: Курс зорієнтовано на самостійну пізнавальну 
діяльність слухачів, на їх вміння працювати з нормативно-
правовими документами у сфері енергетики, джерелами наукової 
та технічної інформації. Використовуються репродуктивні мето-
ди 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 ро-
ку. Вони повинні проробляти матеріал прослуханих лекцій, го-
туватися до практичних заняттях у формі розв’язування задач: 
розрахунок параметрів графіка електричного навантаження та 
розрахунок навантаження: зовнішнього освітлення, житлових 
будинків та громадсько-комунальних споживачів. 
Більша частина завдань до практичних занять передбачає наяв-
ність індивідуального завдання. Під час вивчення курсу студен-
там передбачено виконання наступних видів робіт: аналіз теоре-
тичного матеріалу; проробка лекційного матеріалу; підготовка 
до розв’язування задач на практичних заняттях; підготовка до се-
местрового контролю. 
Самостійна робота студента включає вивчення лекційного ма-
теріалу, підготовку до практичних занять, виконання розрахун-
кового завдання, вивчення додаткового матеріалу. Для підгото-
вки до практичних занять слід використовувати перш за все ін-
формаційні ресурси, матеріали лекцій та рекомендовану літера-
туру. 

 
Тип дисципліни Вибіркова 
Підсумковий контроль Екзамен у VIІІ семестрі 


