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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Енергоефективність та надійність електроенергетичних, електротехнічних 

та електромеханічних систем 

 

 

Галузь знань …………….… 14 Електрична інженерія 

Спеціальність ……………... 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Освітній рівень……………. Перший (бакалаврський) 

Освітня програма …………. Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Статус ……………………… обов`язкова 

Загальний обсяг ..…………. 4,5 кредитів ЄКТС (135 годин) 

Форма підсумкового контролю 

………………….. 

Диференційований .залік 

Термін викладання ……….. 8-й семестр 

Мова викладання ……………. українська 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:  https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=944 

Кафедра, що викладає Електропривода 

Викладач: 

 

Худолій Сергій Сергійович, кандидат технічних 

наук, доцент, завідувач кафедри електропривода 

 

Персональна сторінка:  

https://elprivod.nmu.org.ua/ua/department/hudoley.php  

Е-mail: khudolii.s.s@nmu.one 

 

1. Анотація до курсу 

Даний курс передбачає використання отриманих теоретичних знань 

студентів для вирішення реальних задач що виникають на підприємствах. А для 

цього необхідно знати відповідь на наступні запитання: Що таке 

енергоефективність та енергозбереження, в чому різниця? Як оцінити роботу 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем з точки 

зору ефективного використання енергії та ресурсів? З чим пов’язана неефективна 
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робота електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем? 

Які є способи підвищення ефективності роботи електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем і чи можливо це взагалі? Що таке 

надійність і для чого це потрібно в електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних систем? Як оцінити надійність та діагностувати 

несправності? Чи можливо підвищувати надійність електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем? 

Курс передбачає аналіз та дослідження режимів роботи типових 

виробничих установок з метою виявлення показників енергоефективності та 

можливостей для енергозбереження. Практичні роботи максимально наближені 

до типових задач на виробництві. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – навчити студента оцінювати енергоефективність та 

надійність роботи електроенергетичних,  електротехнічних та 

електромеханічних систем.  

Завдання курсу: 

 ознайомити з методиками оцінки енергетичних параметрів в перехідних 

режимах електропривода змінного та постійного струму; 

 розкрити принципи оцінки енергоефективності та надійності роботи 

електромеханічних систем; 

 навчити розраховувати складові енергетичних втрат в 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах; 

 навчити використовувати способи енергозбереження для різних 

технологічних установок; 

 навчити обґрунтовувати економічну доцільність впровадження 

енергозберігаючих електроприводів. 

 

3. Результати навчання:  

Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат 

електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та 

використанні. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. 
 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ  

1. Енергоефективність та енергозбереження в сучасному виробництві.  

2. Показники енергоефективності електроенергетичних, електротехнічних 

та електромеханічних систем. 

3. Складові втрат електроенергетичних систем. 
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4. Складові втрат електромеханічних . 

5. Параметри, характеристики та режими роботи насосів і вентиляторів. 

6. Параметри, характеристики та режими роботи конвеєрів. 

7. Параметри, характеристики та режими роботи кранових механізмів. 

8. Основні показники надійності електроенергетичних систем та 

електромеханічних систем. 

9. Аналіз і забезпечення надійності електроенергетичних та 

електромеханічних систем. 

10. Основні питання експлуатації, діагностики та ремонту 

електроенергетичних та електромеханічних систем. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

1. Засоби моніторингу електроприводу для оцінки енергетичних 

характеристик. 

2. Розрахунок втрат енергії та ККД електропривода. 

3. Розрахунок потужності електродвигуна для різних режимів роботи. 

4. Розрахунок економічної доцільності впровадження частотно-керованого 

електропривода. 

5. Оцінка енергоефективності та надійності роботи електромеханічних 

систем типових установок. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа MOODLE. 

Корпоративна платформа Microsoft Teams.  

Спеціалізоване програмне забезпечення компанії Schneider Electric, Vacon. 

 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100  Відмінно/ Excellent 

74-89  Добре/ Good 

60-73 Задовільно/ Satisfactory 

0-59  Незадовільно/ Fail 

6.2. Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. Кожна із 6 робіт оцінюється по 10-бальній шкалі (тобто максимальна 

сума балів за лабораторні роботи складає 60 балів). 

6.3. Теоретична частина оцінюється за результатами здачі наприкінці кожної 

чверті двох контрольних тестових завдань, кожне з яких містить 25 запитань. За 

правильну відповідь на одне запитання студент отримує 2 бали (тобто 

максимальна оцінка за теоретичну частину – 100 балів).  

6.4. Підсумкова оцінка за курс (за 100-бальною шкалою): 
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ПО =  

100
60

СБлр ∙ 4 + СБт ∙ 5

4 + 5
, 

  

де СБлр – сума балів за здачу лабораторних робіт; СБт – сума балів за теоретичну 

частину; 60 – максимальна сума балів за лабораторні роботи; 100 – максимальна 

кількість балів за теоретичну частину; 4 – кількість годин на тиждень 

лабораторних робіт; 5 – кількість годин на тиждень лекцій. 

6.5. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни на 

підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з 

поточного тестування з теоретичної частини та лабораторних робіт складатиме 

не менше 60 балів. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and

_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

7.3. Політика щодо перескладання 

Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

7.5. Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

8 Рекомендовані джерела інформації 

 

Базові: 

1. Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний 

посібник/ Закладний О. М., Праховник А. В., Соловей О.І, — К.Кондор, 

2005. — 408 с. 

2. Півняк Г.Г. Сучасні частотно-регульовані асинхронні електроприводи з 

широтно-імпульсною модуляцією: Монографія / Г.Г. Півняк,О.В. Волков. 

– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – 470 с 

3. ДСТУ 3886-99 Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод 

аналізу та вибору. 

4. Правова основа енергозбереження. Довідник. — К.: КНТ, 2007. ⎯ 400 с. 

(Серія: «Енергозбреження в Україні»). 

 

Додаткові: 

1. Регульований електропривод. Теорія. Моделювання: Навчальний посібник 

/ І. М. Голодний, Ю. М. Лавріненко, М. В. Синявський та ін. // За ред.. 

Голодного І. М. –К.: Аграр. Медіа Груп, 2012. – 513 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.: 

http://saee.gov.ua 

2. Вікіпедія. Енергозбереження: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Енергозбереження  

3. Сайт кафедри електропривода: 

https://elprivod.nmu.org.ua/ua/books/automaticED.php  

4. Інститут інженерів електротехніки та електроніки: 

https://www.ieee.org/index.html 

 

https://elprivod.nmu.org.ua/ua/books/automaticED.php

