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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» згідно з чинним РНП, 

розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує 

таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Вступ до 

спеціальності» 

 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 1 Семестр ___ 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанцій

на) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   3 - 3 -   

Кількість модулів 1 - 1 -   

Загальний обсяг часу, год 90 - 90 -   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 - 36 -   

лекційні заняття 18 - 18 -   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  18 - 18 -   

лабораторні заняття - - - -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 54 - 54 -   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

15 - 15 -   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

29 - 29 -   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

10 - 10 -   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

- - - -   

підготовка до екзамену 

 

- - - -   

Форма семестрового контролю  Залік Залік  

 
        



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення курсу «Вступ до спеціальності» як дисципліни професійної та практичної 

підготовки спрямоване на формування у майбутнього бакалавра глобального та сучасного 

розуміння ролі відновної енергетики у енергетичних системах та комплексах України та світу, 

зв’язку цієї сфери із інформаційно-вимірювальними технологіями, оперування ключовими 

термінами та визначеннями з обох галузей. 

Об’єктом вивчення дисципліни є функційні взаємозв’язки енергетичних систем, 

тенденцій розвитку галузей відновної енергетики та інформаційно-вимірювальних систем.  

Предметом вивчення дисципліни є сучасний підхід до аналізування енергетичних 

систем, їх поєднання із технологіями відновлюваних джерел енергії.  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів розуміння базових 

характеристик відновних джерел енергії та технологій їх використання, отримання 

глобального бачення трендів використання відновних джерел енергії у поєднанні із трендами 

розвитку інформаційно-вимірювальних технологій, а також огляд законодавчих та 

регуляторних практик, пов’язаних із проектування та використанням джерел відновної енергії.  

Для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю у процесі 

навчання у бакалавра повинні бути сформовані загальні та фахові компетентності. 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

- навички здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності - громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність до абстрактного та логічного мислення, аналізу та синтезу (критичне 

мислення); 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність працювати в команді та автономно; 

- навички персональної та групової комунікації в т.ч. з експертами інших галузей. 

Фахові компетентності: 

- здатність проводити аналіз складових похибки за їх суттєвими ознаками, оперувати 

похибки/невизначеності у відповідності вимірювання; 

- здатність виконувати технічні операції при випробуванні, повірці, калібруванні та 

інших операціях метрологічної діяльності; 

- здатність до забезпечення метрологічного супроводу технологічних процесів та 

сертифікаційних випробувань;  

- здатність здійснювати технічні заходи із забезпечення метрологічної 

простежуваності, правильності, повторюваності та відтворюваності результатів 

вимірювань і випробувань за міжнародними стандартами;  

- здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів приладів в 

лабораторних умовах і на об’єктах; 

- здатність розробляти нормативну та методичну базу для забезпечування якості та 

технічного регулювання та розробляти науково-технічні засади систем управління 

якістю та сертифікаційних випробувань;  

- здатність правильно обирати та застосовувати засоби автоматизації та обліку в 

енергетичних системах;    



 

- здатність формувати комплексні технічні рішення для енергетичних систем різного 

призначення; 

- здатність аналізувати та оцінювати енергетичні потреби систем різного призначення  

відповідно до сучасних концепцій вуглецево-нейтральної, циркулярної та цифрової 

економіки. 

Програмні результати навчання: 

- вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та 

принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки;  

- знати і розуміти основні поняття метрології, теорії вимірювань, математичного та 

комп’ютерного моделювання, сучасні методи обробки та оцінювання точності 

вимірювального експерименту;  

- розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності, її місце в теорії 

пізнання і оцінювання об’єктів і явищ; 

- вміти вибирати, виходячи з технічної задачі, стандартизований метод оцінювання та 

вимірювального контролю характерних властивостей продукції та параметрів технологічних 

процесів;  

- вміти використовувати принципи і методи відтворення еталонних величин при 

побудові еталонних засобів вимірювальної техніки (стандартних зразків, еталонних 

перетворювачів, еталонних засобів вимірювання;  

- вміти пояснити та описати принципи побудови обчислювальних підсистем і модулів, 

що використовуються при вирішенні вимірювальних задач;  

- вміти організовувати та проводити вимірювання, технічний контроль і випробування;  

- розуміти застосовувані методики та методи аналізу, проектування і дослідження, а 

також обмежень їх використання;  

- вміти встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик засобів 

вимірювання для отримання результатів вимірювання з заданою точністю;  

- знати стандарти з метрології, засобів вимірювальної техніки та метрологічного 

забезпечення якості продукції;  

- знати та розуміти сучасні теоретичні та експериментальні методи досліджень з 

оцінюванням точності отриманих результатів;  

- знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку техніки і 

технологій, у загальній системі знань про природу і суспільство;  

- вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти науково-технічну 

документацію державної метрологічної системи України, міжнародні та міждержавні 

рекомендації та настанови за спеціальністю;  

- вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності сучасні методи та засоби 

комунікації інформації, її доступного представлення та пояснення з урахуванням концепції 

сталого розвитку, норм міжнародного та українського законодавства.  

 

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні здобути знання з:  

- термінології, що стосується основних понять дисципліни;  

- трендів розвитку технологій відновлюваних джерел енергії;  

- рівнів розвитку енергетичних систем та їх взаємозв’язку із іншими економічними та 

соціальними системами суспільства;  

- діючих норм та правил функціонування ринку відновних джерел енергії в Україні та 

ЄС. 

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні здобути вміння:  

- визначати ключові характеристики відновних джерел енергії та технологій, що їх 

реалізують;  

- описувати основні елементи технічних систем, спроектованих для використання ВДЕ; 

- інтерпретувати переваги та недоліки різних ВДЕ; 

- виконувати простий аналіз енергетичного потенціалу ВДЕ; 

- обирати оптимальний інженерний підхід до вирішення завдання постачання енергії з 

використанням ВДЕ.  



 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять дисципліни «Вступ до спеціальності»  характеризує 

таблиця 2. 

 

Таблиця 2 – Тематичний план  лекційних занять  

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 6 

М 1 Вступ до спеціальності 18    

ЗМ1 Роль енергетики в розвитку суспільства. 

Глобальний та європейський контекст. 

Можливості та загрози для України 

14    

Т 1.1 Вступ. Структура курсу. Роль енергетики в 

розвитку суспільства. Класифікація джерел 

енергії на Землі. Термінологія, основні поняття 

дисципліни 

2  1, 5  

Т 1.2  Європейський зелений курс: можливості та 

загрози для України. Зміни клімату. Енергетика. 

Стала мобільність. Зелене сільське господарство. 

Біорізноманіття. Нульове забруднення. Фінанси. 

Лідерство. 

4  1, 5  

Т 1.3 Нова промислова стратегія ЄС. Короткий огляд. 

Питання енергетики та клімату. Позиції 

стейкхолдерів. Виклики та можливості для 

України.  

2  5, 6  

Т 1.4 Політика ЄС з циркулярної економіки. План дій 

щодо циркулярної економіки. Питання енергетики 

та клімату. Позиції стейкхолдерів. Виклики та 

можливості для України. 

2  5, 6  

Т 1.5 Угода про Асоціацію з ЄС і енергетика. Індекс 

прозорості енергетики. Секторальна частина: 

баланси, природні монополії, постачання, 

надійність і безпека, споживання. Крос-

секторальна частина: звітність, політика, органи 

влади.  

2  5, 6  

Т 1.6  Енергетична бідність. Огляд чинників та 

інструментів державної політики. Попередня 

оцінка енергетичної бідності. Політика та 

механізми захисту вразливих споживачів в Україні. 

Висновки та рекомендації. 

2  5, 6  

Т 1.7 Сценарії розвитку енергетики. Міфи та правда 

про відновлювану енергетику. Вплив на зміни 

клімату. Абіотичне походження вуглеводнів. 

2  5, 6  

 

 

 



 

Продовження таблиці 2 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗМ2 Основні поняття з інфраструктури якості 4  1, 3  

Т 2.5 Класифікація методів визначення й нормування 

показників якості. Структурна схема забезпечення 

якості промислової продукції. Основні види 

пошкоджень матеріалів та виробів. Параметри, що 

характеризують технічний стан виробів. Основні 

поняття контролю якості матеріалів та виробів. 

Управління якістю. Цикл Демінга. Принципи 

управління якістю.  Система управління якістю в 

нафтогазовій промисловості (ДСТУ ІSO 9001:2001).    

2  1, 3  

Т 2.6 Суть та зміст стандартизації. Роль стандартів в 

економіці країни. Стандартизація – як нормативна 

основа технічного регулювання. Державна політика 

у сфері  національної стандартизації Теоретичні 

основи стандартизації. Нормативні документи. 

Основні стандарти національної стандартизації 

(ДСТУ 1.0-2003, ДСТУ 1.1-2001, ДСТУ 1.2-2003). 

Категорії та види стандартів (ДСТУ, ГСТУ, СОУ, 

СТП , ТУ та ін.). Закони України: “Про 

стандартизацію”; “Про підтвердження 

відповідності”; “Про акредитацію органів з оцінки 

відповідності”. 

2  1, 3  

 

 

                 Всього: 

                 Модуль 1 – змістових модулів - 2 

 

3.2 Теми практичних занять 
 

      Теми практичних занять дисципліни «Фізичні основи відновлюваних джерел енергії»  

наведено у таблиці 3. 

 

     Таблиця 3 – Теми практичних  занять 

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

ДФН ЗФН 

М 1 Вступ до спеціальності 18    

П 1 Вступне заняття. Видача завдань до практичних 

занять на семестр. 

2  1л  

П 2 Вивчення та аналіз сценаріїв розвитку 

енергетичних систем в світі та Україні 
10 

 1л, 2  

П 3 Вивчення та дослідження одиничних показників 

якості продукції 
4 

 1л, 2  

П 4 Підсумкове заняття. Доповнення та здача 

підсумкових тез доповідей.  
2 

 1л, 2  



 

 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

1 2 3 4 5 

М 1 Вступ до спеціальності 54   

ЗМ1 Роль енергетики в розвитку суспільства. 

Глобальний та європейський контекст. 

Можливості та загрози для України 

20   

Т 1.1 Рівні споживання енергії в світі та в Україні  10 1, 5  

Т 1.2 Енергетичні ресурси кам’яного і бурого 

вугілля, горючих сланців, торфу, нафти, 

природного газу та іншого органічного 

палива в світі та в Україні 

5 1, 5  

Т 1.3 Тенденції розвитку традиційної енергетики, 

проблеми та пошуки їх рішення  

5 1, 6, 7  

Т 1.4 Методи та засоби перетворення вітрової 

енергії  

10 1, 3  

Т 1.5 Фотоенергетика. Методи отримання 

електроенергії за рахунок використання 

сонячних фотоперетворювачів 

5 1, 3  

Т 1.6 Основні сучасні технології та обладнання з 

переробки біомаси  

5 1, 6, 7  

ЗМ2 Основні поняття з інфраструктури якості 14 1, 3  

Т 2.1 Принципи управління якістю 4 1, 3  

Т 2.2 Міжнародна стандартизація  5 1  

Т 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.3 

Система акредитації органів з оцінки 

відповідності в Україні 

5 1, 8  

 

 

 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

1. Яворський А.В. Нетрадиційні енергоресурси: конспект лекцій / А.В.Яворський, 

І.Р.Ващишак. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 164 с.  

2. Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. посіб. / 

Д.Л.Дудюк, С.С.Мазепа, Я.М.Гнатишин. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 188 с. 

3. Титко Р. Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України): навч. посіб. / 

Р.Титко, В.М.Калініченко. - Варшава-Краків-Полтава: OWG, 2010. 



 

 4. Карпаш О.М., Яворський А.В., Карпаш М.О. Основи забезпечення якості в 

нафтогазовій інженерії: Навч. Посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2008.-439 с.: іл. (3898s, 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=188272). 

5. Аналітичний центр Діксі Груп. http://dixigroup.org  

6. Центр Разумкова. https://razumkov.org.ua  

 

 

4.2 Додаткова література 

 

1. Маляренко В. А. Енергетика і навколишнє середовище. Монографія – Харків. 

«Видавництво САГА», 2008. – 364 с. 

2. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії: підручник / О.Адаменко, 

В.Височанський, В.Льотко, М.Михайлів; Льотко В., ред. - Івано-Франківськ: Полум'я, 2000. - 

256 с. 

3. Півняк Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні: монографія / Г.Г. Півняк, Ф.П. 

Шкрабець; Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2013. –109 с. 

4. Твайдел Д., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии.- М.: Энергоатомиздат, 

1999. – 392 с. 

 

 

 

4.3 Література та методичне забезпечення  практичних робіт 

1л. Яворський А. В. Фізичні основи відновлюваних джерел енергії. Лабораторний 

практикум, 2020. 

2. Миндюк, В. Д. Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому 

комплексі: лабораторний практикум / В. Д. Миндюк, В. С. Цих, А. В. Яворський. – Івано-

Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 132 

с.  (http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDownload?doc_id=439780). 

 
 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 

трьома змістовими модулями ЗМ1, ЗМ2 і ЗМ3. Модульний контроль за кожним змістовим 

модулем передбачає контроль теоретичних знань і виконання практичних робіт. Схему 

нарахування балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни «Вступ до спеціальності» 

 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  20 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  20 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ3 20 

Контроль виконання практичних робіт 40 

      Усього 100 

              

         Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 

оцінювання, що наведена нижче. 

 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=188272
http://dixigroup.org/
https://razumkov.org.ua/
http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDownload?doc_id=439780


 

 

 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 

75-81 С 

67-74 D 

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


