
Дисципліна Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів -  «Електромагнітна сумісність», «Інформаційні технології 

в енергетиці», «Моделювання електротехнічних систем та їх 

елементів», «Методика наукових досліджень» 

Що буде вивчатися Вивчити теоретичні основи  проектування  систем електро- та 

теплопостачання  сільськогосподарських підприємств  з 

застосуванням біогазових  комплексів,  оцінка  можливості  

альтернативного освоєння сільськогосподарських  угідь для  

вирощування енергетичних  культур, засвоєння  технології 

виробництва  спиртових  та біодизельних  палив та  їх   

властивостей  при використанні  на транспортних  засобах,  

методику використання енергоощадної акумуляції, навчитись  

використовувати сонячні системи  теплопостачання  для 

енергозабезпечення  сільського господарства .    

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та 

новітніх технологій в галузі електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки. Вміти продемонструвати розуміння впливу 

технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і 

екологічному контексті. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

 1. Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і 

математичних принципів, що лежать в основі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 

 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в 

одній з областей електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки: електричні станції, електричні системи та 

мережі, електротехнічні системи електроспоживання, 

електромеханічні системи автоматизації та електропривод, 

електромеханотроніка і системи управління виробництвом та 

розподілом електроенергії; 

 3. Здатність продемонструвати знання та навики щодо 

проведення експериментів, збору даних та моделювання у 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

системах; 

 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій 

проектування, відповідних нормативних документів, чинних 

стандартів і технічних умов; 

 5. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних 

рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному 

контексті. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  



ЗК 8. Здатність працювати автономно.  

ЗК 9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

Спеціальні 

СК3. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та 

мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки 

високих напруг.  

СК4. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, 

електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики.  

СК6. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, 

передачі та розподілення електричної енергії.  

СК7. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування із 

дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного 

завдання.  

СК8. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням 

вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої 

санітарії та охорони навколишнього середовища.  

СК9. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування.  

СК10. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні 

знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


