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 Екзамен 

 

Викладач Дурас Марія Володимирівна 

Анотація дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення з 

можливостями застосування нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в 

системах енергопостачання промислових підприємств; системами 

перетворення сонячної радіації в електричну і теплову енергію, використання 

енергії вітру, морських течій і теплового градієнта температур для отримання 

електричної енергії; можливостями застосування біомаси і твердих побутових 

відходів для виробництва електричної і теплової енергії. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є: формування уявлень 

про стан і перспективи розвитку нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії 

у світі і в Україні; фізичних основ перетворення сонячної енергії в теплову і 

електричну, конструкціях і схемах систем сонячного тепло- і 

електропостачання, перетворенні енергії вітру, основах використання енергії 

морських хвиль і течій, способах використання геотермальної енергії в 

системах теплопостачання, можливостях застосування біомаси і твердих 

побутових відходів як енергетичне паливо. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

Загальні: 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

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



К06. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

  

Фахові: 

К12. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів 

математики, фізики та електротехніки.  

К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування . 

 

Програмні результати навчання:  

ПР04. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, 

гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок  

ПР05. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку 

електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних 

проблем у професійній діяльності.  

ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 

мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній 

діяльності.  

ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних 

комплексах і системах.  

ПР10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах 

даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та 

достовірність.  

ПР13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для 

успішного економічного розвитку країни.  

 


