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Робоча програма обов'язкової навчальної дисципліни «Наукові проблеми розвитку 

електроенергетики та електромеханіки» для здобувачів наукового ступеню доктора філо-

софії  за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. / Нац. 

техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. Електротехніки. – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 13 с. 

Розробник – к.т.н., доцент Ципленков Д.В. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних 

занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання 

(шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час планування 
освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до контрольних заходів, ко-
нтролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпе-
чення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде корисною для формування змісту підвищення кваліфікації нау-
ково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка (протокол № 1 від 31.08.2020). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» спеціальності 141 «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» 

здійснено розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами осві-

тнього процесу. Зокрема, до дисципліни Ф2 «Наукові проблеми розвитку електроенергетики 

та електромеханіки» віднесено такі результати навчання: 

 

ПР4 Набувати універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження українською мовою, володіти термі-

нологію з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

ПР9 Засвоювати загальні основні концепції, розуміти основні теоретичні і практичні 

проблеми, історію розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Мета дисципліни  –  формування у майбутніх професіоналів компетенцій у галузі но-

рмативної дисципліни "Проблематика побудови та експлуатації складних систем розподіленої 

генерації". 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в дисципліна-

рні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

Ф2 ПР4.1-Ф2 Набувати універсальні навички дослідника в галузі електроенерге-

тики, електротехніки та електромеханіки. 

ПР4.2-Ф2 Презентувати усно та письмово результати власного наукового до-

слідження українською мовою з використанням термінології з еле-

ктроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

ПР9.1-Ф2 Знати основні концепції розвитку електроенергетичних та елект-

ромеханічних систем з врахуванням особливостей власних науко-

вих досліджень 

ПР9.2-Ф2 Розуміти теоретичні й практичні проблеми в електроенергетичних, 

електротехнічних і електромеханічних системах з врахуванням за-

вдань дослідження та історії розвитку й сучасного стану наукових 

знань за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Філософія науки та професійна 

етика 

Оволодіти загальнонауковими (філософсь-

кими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного 

кругозору 

Іноземна мова для науки і 

освіти (англійська/німе-

цька/французька) 

Здобувати мовні компетентності, достатні для 

представлення та обговорення результатів 

своєї наукової роботи іноземною мовою 
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Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

(англійською або іншою відповідно до специ-

фіки спеціальності) в усній та письмовій фо-

рмі, а також для написання іншомовних науко-

вих текстів з відповідної спеціальності 

Сучасні інформаційні техноло-

гії у науковій діяльності 

Застосувати сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності 

Методологія та організація 

наукових досліджень. 

Набувати універсальні навички дослідника, зо-

крема усної та письмової презентації результа-

тів власного наукового дослідження українсь-

кою мовою, володіти термінологію з електрое-

нергетики, електротехніки та електромеханіки 

Презентація результатів нау-

кових досліджень та управ-

ління науковими проектами 

Управляти науковими проектами та/або скла-

денням пропозицій щодо фінансування науко-

вих досліджень 

Набувати універсальні навички дослідника, зо-

крема усної та письмової презентації результа-

тів власного наукового дослідження українсь-

кою мовою, володіти термінологію з електрое-

нергетики, електротехніки та електромеханіки 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид навчаль-

них занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

аудиторні за-

няття 

самостійна ро-

бота 

аудиторні  

заняття 

самостійна  

робота 

лекційні 90 48 42 6 84 

практичні 60 32 28 4 56 

лабораторні – – – – – 

семінари – – – – – 

РАЗОМ 150 80 70 10 140 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг скла-

дових, го-

дини 

ПР4.1-Ф2 

ПР4.2-Ф2 

ПР9.1-Ф2 

ПР9.2-Ф2 

ЛЕКЦІЇ 90 

Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи.  

Енергетичні проблеми української промисловості.  

Сучасний стан та перспективи розвитку відновлюваної енерге-

тики в Україні та світі  

Енергетична політика держави та енергозбереження. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг скла-

дових, го-

дини 

Електроенергетичні системи: властивості, техніко-економічні за-

кономірності і тенденції розвитку електроенергетичних систем, 

комплексів і об'єктів.  

Проблеми керування режимами сучасних електричних мереж. 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ПР4.1-Ф2 

ПР4.2-Ф2 

ПР9.1-Ф2 

ПР9.2-Ф2 

Вплив відновлюваної енергетики на роботу енергосистеми 

Якість електричної енергії.  

SMART GRID в електроенергетиці.  

Інформаційні технології в електроенергетиці. 

Автоматизовані системи управління технологічними процесами 

в енергетиці.   

Стан та перспективи розвитку енергетичної інфраструктури залі-

зниць України. 

Наукові основи діагностики електромеханічних систем. 

 

РАЗОМ 150 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що 

ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час 

контрольних заходів, відображає реальний результат навчання здобувача за дисципліною. 

 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою 

(100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю 

національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок здобувачів вищої освіти різних 

закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень аспірантів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо здобувач вищої освіти отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього 

процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, 

комунікації, автономності та відповідальності аспіранта за вимогами НРК до 8-го 

кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів 

навчання. 
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Здобувач вищої освіти на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання.  

Засоби діагностики, що надаються аспірантам на контрольних заходах у вигляді завдань 

для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних 

та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю 

дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби  

діагностики 
процедури 

засоби  

діагностики 
процедури 

лекції 

контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання  

завдання  

під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення середньозва-

женого результату пото-

чних контролів; 

 

виконання ККР під час  

іспиту за бажанням  

аспіранта 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості ви-

конання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю вико-

нання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 

кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням 

вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не 

менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі аспіранта шляхом визначення 

середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач вищої освіти під час іс-

питу має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 

результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на вико-

нання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових (конкре-

тизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової опису кваліфікаційного рі-

вня НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання аспіранта ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії здобувача 

вищої освіти для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних 

і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично 

адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

 

Оi = 100 a/m, 

 



8 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону 

рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за 

допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і 

показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК для тре-

тього (освітньо-науково) рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, від-

повідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні та 

методологічні 

знання в галузі чи на 

межі галузей знань 

або професійної 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмис-

лена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні но-

вітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недо-

статньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недо-

статньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення здобувача ви-

щої освіти про об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички і 

методи, необхідні 

для розв’язання 

значущих проблем у 

сфері професійної 

діяльності, науки 

та/або інновацій, 

розширення та 

переоцінки вже 

існуючих знань і 

професійної 

практики; 

 започаткування, 

планування, 

реалізація та 

коригування 

Відповідь характеризує уміння/навички: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помил-

ками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточ-

ності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточ-

ності при реалізації двох вимог 

80-84 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, від-

повідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

послідовного 

процесу ґрунтовного 

наукового 

дослідження з 

дотриманням 

належної 

академічної 

доброчесності; 

 критичний аналіз, 

оцінка і синтез нових 

та комплексних ідей 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточ-

ності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточ-

ності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з неточ-

ностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 вільне спілку-

вання з питань, що 

стосуються сфери 

наукових та експерт-

них знань, з коле-

гами, широкою нау-

ковою спільнотою, 

суспільством у ці-

лому; 

 використання ака-

демічної української 

та іноземної мови у 

професійній діяльно-

сті та дослідженнях 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 
Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюва-
ним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати пропо-
зиції; 

- використання іноземних мов у професійній діяль-
ності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна ко-
мунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три ви-
моги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна ко-
мунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 
вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна ко-
мунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доре-
чна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
сім вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та кому-
нікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 
дев’ять вимог) 

65-69 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, від-

повідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та кому-
нікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 
10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 демонстрація 

значної 

авторитетності, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічна та 

професійна 

доброчесність, 

постійна відданість 

розвитку нових ідей 

або процесів у 

передових контекстах 

професійної та 

наукової діяльності; 

 здатність до 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації дія-
льності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі ко-
манди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами ко-
манди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчаль-
них умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономії та від-
повідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономії та відпові-
дальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономії та відпові-
дальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономії та відпові-
дальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономії та від-
повідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономії та від-
повідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономії та від-
повідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономії та відповідальності незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Технічні засоби навчання.  

Дистанційна платформа MOODL. 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Халатов А.А. Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи // вісн. 

НАН України, 2016, № 6 – С. 53-61. 

2. Ministry of Energy and Coal Mining of Ukraine. http://mpe.kmu.gov.ua/. [Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України. Статистична інформація].  

3. Вольчин І.А., Дунаєвська Н.І., Гапонич Л.С., Чернявський М.В., Топал О.І., Зася-

дько Я.І. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України. 

К.:ГНОЗИС, 2013.  



11 

4. Халатов А.А., Карп И.Н., Куцан Ю.Г. Энергетическое газотурбостроение: перспе-

ктивы использования в энергетике Украины. Вісн. НАН України. 2015. № 11. C. 52. 

5. Производство электроэнергии Режим доступа:  

https://kosatka.media/category/elektroenergiya/analytics/proizvodstvo-elektroenergii-v-

ukraine-u-vie-znachitelnyy-prirost 

6. Бондаренко В. М. Новая методология познания – ключ к формированию новой ди-

намической модели развития общества / В. М. Бондаренко // Устойчивое развитие. Наука и 

практика. – 2004. – № 4. – С.7 – 12. 

7. Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефектив-

ність, конкурентоспроможність". 

8. План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2016-2025 роки / ДП 

«НЕК «Укренерго» 

9. Маковоз О.В. Аналіз основних проблем енергетичної галузі України / О.В. Мако-

воз, А.С. Глазкова А.С. // Вісник економіки транспорту і промисловості № 63, 2018. С. 40-46. 

10. Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промис-

лових територій України: монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко та ін..; під 

заг. ред. Г.Г. Півняка – Д.: Національний гірничий університет, 2013.– 333 с. 

11. Півняк Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні [Текст]: моногр. / Г.Г. Півняк, Ф.П. 

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

12. Ветроэнергетика, Информационно-аналитический обзор по альтернативной энер-

гетике: монография / С.В. Тарасов, Ф.П. Шкрабец, В.А. Задонцев, С.В. Отчич; под общ. ред. 

В.А. Дзензерского и Г.Г. Пивняка; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. - Д.: 

НГУ, 2014. - 156 с. 

13. Кузнецов В.Г.. Проблеми керування режимами сучасних електричних мереж / В.Г. 

Кузнецов // Техн. електродинаміка. 2007. N9 С. 59-64. 

14. World Energy Outlook 2009. International Energy Agency (IEA), Paris. — 2009. — 691 

pp. 

15. Карпалюк І. Т., Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці: конспект лекцій 

(для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рі-

вня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) 

/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2018. – 118 с. 

16. Босий Д.  Стан та перспективи розвитку енергетичної інфраструктури залізниць 

України // Українська залізниця, № 9 (39), 2016. С. 58-62. 

17. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы : под общ. 

ред. акад. НАН Украины А. В. Кириленко/Ин-т Электродинамики НАН Украины. – К., 2014. 

– 408 с.  

18. Ekanayake Ja. Smart Grid technology and applications/Ja. Ekanayake, K. Liyanage, J. 

Wu, A. Yokoyama, N. Jenkins. John Wiley & Sons, Ltd., 2012, 293 p. 

19. Скалозуб В. В. Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного тра-

нспорта/В. В. Скалозуб, В. П. Соловьев, И. В. Жуковицкий, К. В. Гончаров. – Д. : Изд-во Дне-

пропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. ак. В. Лазаряна, 2013. – 207 с. 

20. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х то-

мах: Загальні засади енергозбереження/За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. 

– К.: Академперіодика, 2006. – Т. 1. – 510 с., Зл. іл. 

21. Вареник Є.О. Забезпечення безпеки та ефективності шахтних електроустановок 

[Текст]/Є.О. Вареник, С.І. Випанасенко, В.С. Дзюбан, Н.А. Шидловська, Ф.П. Шкрабець. – Д.: 

Національний гірничий університет, 2004 – 334 с. 

 

 

 

 

https://kosatka.media/category/elektroenergiya/analytics/proizvodstvo-elektroenergii-v-ukraine-u-vie-znachitelnyy-prirost
https://kosatka.media/category/elektroenergiya/analytics/proizvodstvo-elektroenergii-v-ukraine-u-vie-znachitelnyy-prirost
http://vde.nmu.org.ua/ua/lib/aeu.pdf
http://vde.nmu.org.ua/ua/lib/aeu.pdf
http://vde.nmu.org.ua/ua/lib/Mono_Ostachyk_Shkrabets.pdf
http://vde.nmu.org.ua/ua/lib/Mono_Ostachyk_Shkrabets.pdf
http://vde.nmu.org.ua/ua/lib/Mono_Ostachyk_Shkrabets.pdf
http://vde.nmu.org.ua/ua/lib/Mono_Ostachyk_Shkrabets.pdf


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання 

 

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни  

«Наукові проблеми розвитку електроенергетики та електромеханіки»  

для здобувачів наукового ступеню доктора філософії  за спеціальністю  

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Розробник:  

Ципленков Дмитро Володимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 21.10 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

4960050, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 


