Найменування навчальної
дисципліни
Кафедра:
Лектор:
Обсяг дисципліни:

Результати навчання:

Короткий зміст навчальної
програми:

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):
Методи і критерії
оцінювання:

Основи електротехніки
Наглядово-профілактичної діяльності та пожежної
автоматики
Старший викладач кафедри НПД та ПА, к.т.н.,
Назаровець Олег Богданович
4,5 кредитів /135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 години, практичних занять – 16 години,
лабораторних занять – 16 години,
самостійної роботи – 71 години.
- вивчення
фундаментальних
законів
та
електромагнітних явищ, які є основою роботи
електротехнічних пристроїв та електромагнітних
апаратів;
- вміння
використати
фундаментальні
знання
електротехніки для розвитку існуючих технічних
засобів
діагностики
і
контролю
стану
електротехнічного обладнання та розробки нових із
кращими показниками.
- засвоєння
основ
та
принципів
роботи
електромагнітних апаратів різного призначення, які є
компонентами
технологічного
обладнання
і
використовується на об’єктах з різними вибухо- та
пожежонебезпечними середовищами;
- формування
вмінь
кваліфіковано
визначати
відповідність електрообладнання навколишньому
середовищу;
- формування вмінь виконувати експериментальні
вимірювання та розрахунки з метою виявлення
причин виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій
в електроустановках;
- забезпечення фундаментальних знань та практичних
навиків для проведення перевірки та експертиз
проектно-технічної документації з метою запобігання
пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного
характеру.
Значимість курсу полягає у тому, що він дає цілісне
уявлення про явища електромагнітного походження,
методи розрахунку електричних кіл, основні засади
проектування, монтажу та експлуатації електроустановок,
способи контролю і вимірювання та методи дослідження.
Метою курсу "Основи електротехніки" є засвоєння
студентами (курсантами) теоретичних знань та одержання
практичних навичок, що необхідні для вирішення
практичних задач, пов'язаних
із наглядом за
забезпеченням пожежної та техногенної безпеки при
проектуванні, монтажі та експлуатації електроустановок,
пристроїв блискавкозахисту та захисту від статичної
електрики.
 Загальна фізика.
• усне опитування, захист лабораторних та розрахунковографічних робіт;
• підсумковий контроль – залік, контрольний захід –
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