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Анотація дисципліни  

Курс  навчальної дисципліни “Основи технічної експлуатації 

енергообладнання і засобів керування” є оволодіння студентами знаннями з 

питань технічної експлуатації та ремонту електрообладнання, будови 

обладнання, апаратури і матеріалів, ТО і ремонт трансформаторних 

підстанцій; дизельних, карбюраторних та біогазових електростанцій 

резервного живлення.  

Цей етап навчання має допомогти студентам сформувати вміння: 

̶  проводити розрахунки трудомісткості робіт з експлуатації і ремонту 

електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; 

̶ складати плани-графіки технічного обслуговування і ремонту; 

̶ складати заявки на поставку електрообладнання, контрольно -  

вимірювальних приладів і автоматики для ремонтно-експлуатаційних потреб; 

̶ визначати технічний стан і несправності електроустановок та засобів  

автоматики; 

̶ передбачати раціональні строки їх експлуатації і ремонту; 

̶ проводити весь комплекс робіт з технічного обслуговування і ремонту  

електрообладнання; 

̶ здійснювати їх наладку і профілактичні випробовування; 

̶ користуватися вимірювальними приладами, пристосуваннями і 

інструментами, що використовуються під час експлуатації і ремонту. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

Інтегральна компетентність: 



Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. К02. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. К05. 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. К06.  

Здатність працювати в команді. К07.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 

автоматизованого проектування і розрахунків (САПР). К11. 

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. К13.  

Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, 

пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого 

електроприводу. К15.  

Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування.К19.  

Практичні завдання курсу полягають в тому, щоб сформувати професійні 

знання і навички необхідних для кваліфікованого обслуговування, 

експлуатації та ремонту електроустаткування, автоматизації систем 

автоматики, знати загальні питання з експлуатації і ремонту електроустановок, 

електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та засобів 

автоматизації систем автоматики, причини виникнення і порядок ліквідації 

аварій, методи і шляхи підвищення експлуатаційної надійності 

автоматизованих пристроїв і систем, заходи щодо підвищення надійності, 

зниження втрат електроенергії під час її розподілу і споживання. 

 


