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Силабус навчальної дисципліни 
«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 

 
Освітньо-професійної програми: «Електротехнічні системи 

електроспоживання» 
 

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

 
Галузь знань: 14 «Електрична інженерія» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 
Курс 1 

Семестр (осінній/весняний) осінній 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

3,5 кредитів/105 годин 

Мова викладання українська або англійська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Навчальна дисципліна розглядає фізичні явища та їх прикладне 
використання в системі виробництва, передачи та застосування 
електричної енергії в галузях електромеханіки, електротехнології, 
електроніки, автоматики, інформаційно-обчислювальної техніки, 
та електробезпеки. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних 
знань про основні функціональні обов’язки фахівців з енергетики, 
вивчення основних законів електротехніки, основних елементів 
системи електропостачання, сфери застосування електричної 
енергії, уміння пояснити фізичний зміст законів фізики та 
електротехніки 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
− основні закони електротехніки;–будову та принцип дії 
класичних електричних машин та трансформаторів; 
− основні елементи системи електропостачання; 
− основні сфери застосування електричної енергії; 
− основи електропостачання сільськогосподарських 
споживачів; 
− види професійної діяльності інженерно-технічних 
працівників енергетичної служби; 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

− пояснювати фізичний зміст законів електротехніки; 
− пояснювати будову та принцип роботи електричних машин, 

трансформаторів та електричних апаратів; 
− самостійно проводити вимірювання електричних величин 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Істория відкриття електрики.Явище електризації та взаємодії 
заряджених тіл. Визначення параметрів електромагнітних 
пристроїв. Розрахунок електричних кіл зпослідовним з’єднанням 
провідників. Явище електричного струму.Теплова діяелектричного 
струму. Явище електромагнітноїіндукції в рухомому провіднику. 
Явище електромагнітної сили в проводячому контурі. Розрахунок 
електричних кіл зпара-лельним з’єднанням провідників. Параметри 
електричних кіл змінного струму. Визначення параметрів кіл 
змінного струму. 
 Види занять: лекції, практичні 
Методи навчання:аудиторні заняття, online 



Форми навчання: очна 
Пререквізити Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для 

освоєння дисципліни: «Фізика», «Хімія» «Вища математика» 
«Електротехнічні матеріали» «Комютерні технології». 

Пореквізити По завершенню вивчення дисципліни ВФ знання 
використовуються для проходження дисциплін: «Теоретичні 
основи електротехніки», «Електропривод», «Електричні машини», 
«Електричне освітлення та опромінення», «Електротехнології», 
«Автоматизація технологічних процесів» 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозитарію 
НТБ НАУ 

1. Балан Г.П. Теоретичні основи електротехніки / Балан Г.П., 
Кравченко П.О.,Свергун Ю.Ф.,Щербаков О.Є.  – К.: Інтас, 2017. 
–  325 с. 

2. Гайдук В.Н. Електрообладнання сільськогоспо-дарських 
підприємств / Гайдук В.Н., Притака І.П., Кішеня А.О. –К.: 
Урожай, 2015. – 256 с. 

3. Єрмолаєв С.О. Експлуатація і ремонт електрообладнання та 
засобів автоматизації / Єрмолаєв С.О., Яковлев В.Ф. – К.: 
Урожай, 2016. – 336 с. 

4. Коханівський С.П. Технічне обслуговування та ремонт силового 
електрообладнання / Коханівський С.П,Налівайко В.А.  – К.: 
Урожай, 2000. – 112 с. 

5. Овчаров В.В. Теоретичні основи електротехніки / Овчаров В.В.  
–К.: Урожай, 1993. – 224 с. 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/1 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

11.403, мультимедійне обладнання 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

залік, тестування 

Кафедра Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій 

Факультет Аерокосмічний факультет 
Викладач(і) ПІБ Катаєва Марія Олександрівна 

Посада: старший викладач 
Вчений ступінь: к.т.н. 
Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua 
Тел.: 406-71-58 
E-mail: kataeva.mariia@gmail.com 
Робоче місце: 11.402а 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PtdKssAAAAAJ

