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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у першому семестрі денної 

та заочної форм навчання  

Кількість кредитів – 3, години - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні лабораторні 

денна 36 16 10 10 

заочна 14 6 4 4 

Самостійна робота (КП), годин Денна -54 Заочна -76 

 

Розклад занять 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Складна логістика сучасного підприємства, використання високотехнологічного 

обладнання, що має високу вартість,  обумовлює жорсткі вимого до структури мереж 

живлення підприємства та принципів розподілення електроенергії між окремими його 

підрозділами.  Режими споживання адміністративних та виробничих комплексів суттєво 

відрізняються. Підключення потужного електромеханічного обладнання потребує ліній 

живлення з різними номінальними напругами, грамотного облаштування компенсації 

реактивної потужності. Саме ці питання розглядаються в курсі  «Основи електропостачання 

підприємств».  Представлений матеріал   спрямований на  вільне володіння термінологією,  

розуміння принципів організації мереж живлення підприємства, вміння самостійно 

розв’язувати технічні задачі, зокрема організації системи заходів для безпечного 

використання електрообладнання підприємства, обирання оптимальних методи зниження 

втрат електроенергії, створення та аналіз графіків електричних навантажень.  

 Безпечне обслуговування персоналом електромеханічного обладнання 

регламентується правовою та технічною документацією, у відповідності до якої інженер- 

електромеханік має приймати обґрунтовані і відповідальні технічні рішення.         

   

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи електропостачання підприємств» 

є якісна підготовка бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» з питань, що стосуються ефективного споживання енергії сучасним 

підприємством,  мереж електропостачання і методів їх захисту,  раціонального розподілу  

електричної енергії в обсязі, необхідному майбутнім фахівцям для вибору оптимальних 
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рішень технічних задач, зв’язаних з ефективним та безаварійним використанням 

електричної енергії  на сучасному підприємстві. 

В результаті вивчення дисципліни  здобувачі освіти   повинні  

знати: 

 основні поняття, що використовуються для опису розподільчих мереж, 

обладнання та режимів його роботи;  

 схеми силових електричних мереж;  

 засоби захисту в мережах електропостачання промислових підприємств; 

 правову та технічну документацію,  що регламентує налагодження та безпечну 

експлуатацію електричних мереж;  

вміти : 

 аналізувати графіки електричних навантажень,  розраховувати силове 
навантаження на першому, другому і третьому  рівні електропостачання, визначати 

структуру втрат електроенергії; 

 обирати оптимальні методи зниження втрат електроенергії;  

 технічно обґрунтовано розподілити компенсуючі пристрої в електричних мережах 

промислових підприємств; 

 організувати систему заходів для безпечного використання електрообладнання 

підприємства, виконати розрахунок контурів заземлення на окремих ділянках виробництва  
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ Є.П. Штепа     

                                                        підпис 

 

В.о. завідувача кафедри __________  Галіулін А.А. 

    (підпис) (прізвище та ініциали)  
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