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1.  Коротка анотація до курсу  

Курс «Вступ до фаху» направлений на формування у здобувача вищої освіти орієнтовної основи діяльності в 
енергетичній галузі. Матеріал курсу формує у слухачів загальне уявлення про енергетичну галузь, її завдання 
та сучасні напрямки розвитку галузі. Курс розрахований на слухачів спеціальностей енергетичного профілю 
та усій зацікавлених здобувачів вищої освіти, які вважають за потрібне сформувати об’єктивне уявлення про 
сучасний стан розвитку енергетичної галузі та нагальні проблеми і тенденції її розвитку. 

Оволодіння матеріалом курсу дозволить: 

- вільно спілкуватися з професійних проблем, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та 
нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань; 

- розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку; 
- вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним 

обладнанням 
- мати здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 
 

2. Мета та завдання курсу 

Мета курсу: сформувати у здобувача вищої освіти загальне уявлення про предметну галузь спеціальності, її 
сучасний стан та перспективні напрямки розвитку. 

Завдання курсу: 

- сформувати у здобувача вищої освіти знання з основних принципів енергозабезпечення; 
- сформувати у здобувача вищої освіти знання з сучасних тенденцій розвитку систем енергозабезпечення 

та принципів на яких реалізується стратегія розвитку галузі; 
- сформувати у здобувача вищої загальне уявлення про технологічний процес енергозабезпечення; 
- сформувати у здобувача вищої освіти уміння дотримуватися професійної етики та розуміння механізмів 

управління в галузі; 
- сформувати у здобувача вищої освіти розуміння взаємозв’язків в галузі. 



 

3. Формат навчальної дисципліни   
Змішаний (blended) (очний з підтримкою навчального процесу ресурсами дистанційної освіти).  

4.  Результати навчання –  

Очікувані результати  
навчання (ПР) 

Складові результатів навчання 

ПР15. Розуміти та демонструвати добру 
професійну, соціальну та емоційну 
поведінку, дотримуватись здорового способу 
життя. 

ПР15.1 Знати основи професійної етики в структурах 
енергетичної галузі. 
ПР15.2 Знати історію розвитку предметної галузі. 
ПР15.3 Знати вимоги до стану професійного здоров’я. 
 

ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі з проектування і технічного 

обслуговування електромеханічних систем, 
електроустаткування електричних станцій, 
підстанцій, систем та мереж. 

ПР.17.1 Знати принципи енергозабезпечення усіх суб’єктів 
господарювання та комунально побутового сектору. 
ПР 17.2 Знати принципи забезпечення енергетичної 
незалежності. 
ПР 17.3 Знати призначення, принципи роботи та структуру 
організацій енергетичної галузі 
ПР 17.4 Знати алгоритми вирішення завдань в енергетичній 
галузі 

ПР18. Вміти самостійно вчитися, 
опановувати нові знання і 
вдосконалювати навички роботи з 

сучасним обладнанням, вимірювальною 
технікою та прикладним програмним 
забезпеченням. 

ПР 18.1 Знати основні напрямки розвитку та сучасні 
тенденції в енергетичній галузі 
ПР 18.2 Знати шляхи вдосконалення професійних навичок в 
енергетичній галузі 
ПР 18.3 Знати можливі методи та засоби підвищення 
професійної кваліфікації в енергетичній галузі 

 

 

 



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 
занять 

Кількість  
годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 22 Опитування, тематичні тестові контрольні роботи 

Практичні заняття 8 Результати виконання практичних завдань 

Самостійна робота 60 Курсовий проект 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: Залік 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 
рік 

Курс 
(рік 

навчання) 
Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 
освітня програма  
(за необхідністю) 

Нормативна / 
вибіркова 

2020/2021 1 1 (весна) 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 
144 Теплоенергетика 
151 Автоматизація і комп’ютерно - інтегровані 
технології 
015.33 Професійна освіта (Енергетика, 
електротехніка та електромеханіка) 
015.14 Професійна освіта  

(Н) 

 

7. Пререквізити – засвоєння навчального матеріалу таких дисциплін: 

Знання шкільного курсу в галузі математики, фізики, хімії, біології, географії (економічної в тому числі), історії. 

8. Постреквізити – результати навчання в подальшому використовуються у засвоєнні таких дисциплін як: 

- Електрична частина станцій і підстанцій 

- Монтаж, ремонт і діагностика електрообладнання 



- Автоматизація енергосистем та автоматизований електропривод 

- Електропостачання 

- Експлуатація та подовження ресурсу електрообладнання 

- Релейний захист та автоматизація енергосистем 

-Перехідні процеси в енергосистемах 

- Розрахунок параметрів перехідних процесів енергосистем 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – мультимедійне обладнання лекційних аудиторій 
кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики (110/1, 8/1, 112/1), наочні натурні зразки енергетичного 
обладнання та лабораторно-демонстраційні стенди. 

10. Політики курсу  

Політика курсу будується на засадах академічної доброчесності 

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9d9b7112.pdf 

 https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view 

та у відповідності зі основними напрямками стратегії розвитку академії 

http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/stratehiia-rozvytku-uipa 

 Курс «Вступ до фаху» викладається на засадах примноження професійних, моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень професійної спільноти та суспільства та на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій. 

 Курс не може бути зарахований без виконання та захисту індивідуального творчого завдання (можливо в 
довільній формі) яке свідчить про узагальнене розуміння здобувачем вищої освіти комплексу основних понять, 
термінів та причинно-наслідкових зав’язків в енергетичній галузі. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9d9b7112.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
http://www.uipa.edu.ua/ua/general-information/stratehiia-rozvytku-uipa


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

Навчальні заняття вказуються в структурно-логічній послідовності, тобто так, як викладач бажає бачити послідовність у розкладі 
занять. 
Форму таблиці можна ускладнювати (додавати стовпчики – матеріали, література і т.д. і т.п.).  

№ 
тижня 

Вид і номер 
занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 
годин 

  Змістовний модуль 1  

1 
 

Лекція 1 Вступ. Загальні поняття. Історичні аспекти розвитку енергетичної галузі 2 

Лекція 2 Первинні джерела енергії та енергетична забезпеченість планети і країни 2 

Лекція 3 Основні типи електростанцій, загальні принципи їх дії 2 

Практичне 
заняття 1 

Розробка концепції енергозабезпеченності 2 

Самостійна 
робота 

Опрацювання матеріалу лекцій, підготовка до практичного заняття, захист 
результатів практичного заняття 

16 

2 

Лекція 4 Світове енергоспоживання та глобальний енергоринок 2 

Лекція 5 Екологічна та соціальна складова енергозабезпеченості 2 

Лекція 6 Альтернативні джерела живлення 2 

Практичне 
заняття 2 

Розробка шляхів забезпечення природного балансу виробленої та спожитої 
енергії 

2 

Самостійна 
робота 

Опрацювання матеріалу лекцій, підготовка до практичного заняття, захист 
результатів практичного заняття 

16 

 
 Всього за змістовий модуль 1 – 48 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 4 год., СР – 

32 год.) 
 

  Змістовний модуль 2  

 
Лекція 7 Енергетика України. Український енергоринок технологічна та організаційно-

економічна складова 
2 

3 

Лекція 8 Енергоємність виробництва та комунально-побутового сектору 2 

Лекція 9 Забезпечення персональної побутової енергонезалежності 2 

Практичне Енергетичний аудит власного помешкання, розробка заходів з забезпечення 2 



заняття 3 
 

енергетичної незалежності оселі 

Самостійна 
робота 

Опрацювання матеріалу лекцій, підготовка до практичного заняття, захист 
результатів практичного заняття 

14 

4 

Лекція 10 Сучасні перспективні напрямки подолання енергетичних криз 2 

Лекція 11 Глобальна енергоефективність та локальні енергетичні модулі. Концентрація та 
глобалізація в енергетиці 

2 

Практичне 
заняття 4 

Доповідь відповідно до обраної теми, та її захист 2 

Самостійна 
робота 

Опрацювання матеріалу лекцій, підготовка до практичного заняття, захист 
результатів практичного заняття 

14 

 Всього за змістовий модуль 2 – 42 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 4 год., СР – 
28 год.) 

 

Всього за курсом – 90 год. (лекцій – 22 год., ПЗ – 8 год., СР – 60 год.)  

  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота 

здобувача впродовж семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Виконання завдань відповідно до тематики практичних занять 0-95 

2. Складання тлумачного словника на англійській мові 0-5 

   

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 
оцінка  

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
(екзамен) 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Виконання і захист усіх практичних занять 

За результатами проведення практичних занять слід виконати індивідуальну роботу відповідно 

завдання та захистити отримані результати. 

 

Основна (базова) література 

1. Шидловський А.К., Стогній Б.С., Кулик М.М., Півняк Г.Г., Кириленко О.В., Денисюк С.П., Вороновський Г.К. 

Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. – Київ: Українські 

енциклопедичні знання, 2004. – 468с. 

2. Бардик Є.І. Електрична частина електростанцій та підстанцій. Основне електрообладнання: навч. посібн./ 

Є.І.Бардик, М.П.Лукаш. – К.:НТТУУ «КПІ», 2011. – 220с. 

3. Стратегія енергозбереження в Україні. Аналітично-довідкові матеріали: У 2-х томах / Ред. В. А. Жовтянський, 



М. М. Кулик, Б. С. Стогній; НАН України, Ін-т газу НАН України, Ін-т загальної енергетики НАН України. - К. : 

Академперіодика, 2006 - Том 1 : Загальні засади енергозбереження / Анатолій Долінський, Ігор Карп, Юрій 

Корчевой та ін. - 2006. - 508с. 

4. Стратегія енергозбереження в Україні аналітично-довідкові матеріали: У 2-х томах / Ред. В. А. Жовтянський, 

М. М. Кулик, Б. С. Стогній; НАН України, Ін-т газу НАН України, Ін-т загальної енергетики НАН України. - К. : 

Академперіодика, 2006 - Том 2 : Механізми реалізації політики енергозбереження / Микола Данилов, Сергій 

Денисюк, Віктор Жовтянський та ін. - 2006. - 597,[2] с. 

5. Сулейманов В.М., Кацадзе Т.Л. Електричні мережі і системи. –К.:НТУУ «КПІ», 2008. – 456 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Г.О. Бічивський, Ю.М. Сатолкін, В.М. Навроцький Екологізація енергетики: Навчальний посібник Під ред. 

В.Я.Шевчук К.: Вища освіта, 2002 

2. С.С. Дев’яткіна Альтернативні джерела енергії: Навчальний посібник / Світлана Дев’яткіна, Тетяна 

Шкварницька ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2006. - 89 с 

3. Калетнік, Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні : моногр. / Г. М. Калетнік ; рец. М. Й, Малік [та ін.]. - К. : 

Аграрна наука, 2008. -464 с. : рис, табл., фото. цв. 

4. Р. Титко, В.М Калініченко Відновлювані Джерела Енергії (досвід Польщі для України).: Навчальний посібник. 
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