
 

Дисципліна Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів 

керування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи технічної 

експлуатації електрообладнання та засобів керування» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Фізика», «Електротехнічні 

матеріали», «Інженерна механіка», «Теоретичні основи 

електротехніки», «Теоретичні основи автоматики», «Електричні 

машини та апарати», «Основи електроприводу», «Системи 

електропостачання», «Основи електроніки та мікросхемотехніки». 
Що буде вивчатися Основні питання технічної експлуатації енергетичного обладнання, 

технічні та організаційні аспекти обслуговування і ремонту 

енергетичного обладнання, технології надання сервісних послуг у 

енергетиці, основи обґрунтування та впровадження нетрадиційних і 

поновлюваних джерел енергії. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

можуть опанувати необхідні навички у енергетичній сфері такі як: 

уміння вибирати енергетичне обладнання за основними технічними 

характеристиками, кліматичним виконанням та ступенем захисту; 

розраховувати кількісні показники надійності енергообладнання; 

розраховувати річний обсяг робіт з ТО та ПР енергетичного 

обладнання, визначати штатну кількість персоналу енергетичної 

служби, вибирати форму обслуговування та структуру енергетичної 

служби; складати схему заміщення ізоляції, визначати технічний 

стан ізоляції;  проводити необхідні вимірювання та випробування 

енергетичного обладнання та засобів керування, а також визначати 

їх технічний стан. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, 

мікроконтролери та мікропроцесорну техніку для вирішення 

практичних проблем у професійній діяльності.  

2. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних 

комплексах і системах.  

3. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими 

показниками.  

4. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

систем.  

5. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 

базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її 

релевантність та достовірність.  

6. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної 

безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати 

їх при прийнятті рішень. 

7. Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної 

діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, 

техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при 

прийнятті рішень.  

8. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 

технічного обслуговування електромеханічних систем, 



електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та 

мереж.  

9. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 

вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 

вимірювальною технікою та прикладним програмним 

забезпеченням. 

10. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для 

зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, 

транспортуванні, розподіленні та використанні. 

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 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. 

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.  

СК5. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, 

апаратів та автоматизованого електроприводу. 

СК6. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі 

та розподілення електричної енергії.  

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.  

СК11. Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах 

надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та 

електромеханічних системах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторних 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 

 


