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Призначення курсу

Кому буде цікавий

• Абітурієнтам

• студентам 1 курсу спеціальності “Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка”

Мета курсу

Ознайомлення з основами енергетики, енергетичного 
менеджменту та енергоефективних технологій

Автори курсу

• Махотіло К. В., в.о. зав. кафедри електричних станцій НТУ “ХПІ”

• Федорчук С.О., аспірант кафедри електричних станцій НТУ “ХПІ”

Тривалість курсу

16 тижнів



План курсу
• Енергетика та енергетичний менеджмент

• Енергія, її види та джерела її отримання

• Генерація енергії. Теплові електростанції

• Генерація енергії. Атомні та гідроелектростанції

• Генерація енергії. Відновлювана енергетика та енергетика майбутнього

• Генерація енергії. Менеджмент енергії

• Передача електричної енергії

• Розподіл електричної енергії

• Менеджмент у передачі та розподіленні електричної ...

• Передача та розподіл теплової енергії

• Менеджмент передачі та розподілу теплової енергії

• Споживання енергії та енергетичний менеджмент 

• Організація роботи та регулювання виробничих процесів

• Правові та економічні основи енергозбереження

• Екологія та енергетика

• Захист завдань



Загальний вигляд курсу



Особливості роботи з 

курсом
• Основні модулі складаються з декількох окремих тем;

• На опрацювання кожної теми студенту відводиться 1 

тиждень;

• Перелік діяльності, яку буде виконувати студент у процесі

засвоєння курсу:

- опрацювання теоретичного матеріалу;

- виконання практичних вправ;

- виконання тестових завдань;

- обробка електричних схем;

- участь у дискусіях;

- енергозбереження у власному побуті.



Рекомендований маршрут 

вивчення кожної теми
1. Опрацювання основного теоретичного матеріалу. 

а) Опанування додаткового матеріалу у разі 

необхідності

2. Обговорення отриманих знань на форумі, під час 

відповіді на контрольні запитання.

3. Виконання практичних вправ.

4. Додаткове обговорення питань, що виникли під 

час проходження модуля наприкінці кожного 

модулю.

5. Виконання тестових завдань для перевірки 

засвоєного матеріалу.



План виконання 

практичних завдань

• Кожне завдання повинне бути виконано впродовж 

тижня, якщо не вказано іншої інформації;

• Виконання деяких завдань залежить від 

попередніх, отже виконуйте все вчасно та 

послідовно;

• Опис виконання та форма звіту реалізовується в 

залежності від форми завдання та вказується у 

тексті завдання;

• Результат виконання завдання оцінюються як 

сума усіх його складових частин.



Організація спілкування в 

курсі

• Тематичні форуми;

• Модульні форуми;

• Індивідуальне спілкування 

студент-викладач;

• Спілкування з колегами;

• Спілкування у групах.



Оцінювання та контроль 

навчальних досягнень

• Кожен тиждень оцінюється за 100 

бальною системою;

• Оцінювання формується з суми 

оцінок за практичні та тестові 

завдання;

• Мінімальна кількість балів, яку 

повинен набрати студент для 

успішного закінчення курсу - 80.



Результати навчання

• Початкові знання про енергетику в цілому 
та електроенергетику – як основу 
спеціальності;

• Початкові знання про методи і засоби 
збереження енергії  та підвищення 
енергоефективності на виробництві та у 
побуті;

• Початкові знання про принципи організації 
системи енергетичного менеджмненту, 
функції енергоменеджера та 
енергоаудитора.



Приклади 

завдань у курсі

Тест

Теоретичні матеріали



Приклади 

завдань у курсі

Завдання на форумі


