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Доцент, д. т. н., професор кафедри електричних машин. Має 250 публікацій, основні курси –Електричні машини, Електричні 
машини і апарати, Надійність і діагностика електромеханічних пристроїв, Електричні генератори для ГЕС і міні-ГЕС, 
Перспективи використання надпровідності в електромеханіці 
Загальна інформація - науковий ступінь, вчене звання, посада, кількість публікацій, основні курси … 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна вивчає питання устрою електричних мереж, електрообладнання електростанцій, підстанцій та промислових 
підприємств, встановлення повітряних ЛЕП та прокладки кабельних електромереж на промислових підприємствах, їх 
обслуговування, ремонту та діагностики, особливості включення трансформаторів в електричні мережі, проводити вибір 
потужності паралельно працюючих трансформаторів з урахуванням категорії надійності електропостачання.  

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни навчальної дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», що передбачає формування бази теоретичних знань в області оптимальної побудови, 
функціонування і розвитку систем електропостачання промислових підприємств (ПП), а також методів їх проектування, освоєння 
методів розрахунку, проектування і аналізу систем електропостачання ПП, оволодіння конкретними методами розрахунків, набуття 
практичних навичок проектування систем електропостачання та підвищення ефективності самостійного вивчення дисципліни. 

Формат  Загальна кількість годин – 120, з них 40 годин лекцій, 10 годин практичних занять, 70 годин самостійної роботи 

Семестр 8 



Результати навчання. Студенти повинні вміти визначати принципи побудови та 

нормального функціонування елементів електроенергетичних та електромеханічних 

комплексів та систем. Вміти аналізувати та наслідувати зразки дій, стратегії та тактики 

розв'язання професійних завдань досвідченими працівниками у галузі електроенергетики та 

електромеханіки. Виконувати задачі з технічного обслуговування електроустаткування 

електричних станцій, підстанцій, систем та мереж, систем електропостачання і 

електромеханічних систем за допомогою відповідних інструкцій та практичних навичок. 

Знати та вміти складати програми загальних та спеціальних випробувань електрообладнання. 

 

Теми, що розглядаються  

Змістовий модуль № 1. Основні відомості про системи електропостачання  

Тема 1.1. Загальні відомості про системи електропостачання. Створення, розподіл, передача 

та споживання електричної енергії. Типи електричних станцій. Робочі цикли виробітки 

електроенергії на ТЕС та ТЕЦ. Вплив ТЕС і ТЕЦ на екологію 

Тема 1.2. Робочі цикли виробітки електроенергії на АЕС. Види реакторів. Проблеми і 

засоби зберігання відпрацьованого ядерного палива. Оцінка перспектив використання АЕС в 

сучасній світовій та національній електроенергетиці. Вплив АЕС на екологію. 

Тема 1.3. Робочі цикли виробітки електроенергії на ГЕС і ГАЕС. Оцінка перспектив 

використання ГЕС і ГАЕС в сучасній світовій та національній електроенергетиці. Вплив ГЕС 

і ГАЕС на екологію. 

Тема 1.4. Основне електрообладнання електростанцій та підстанцій. Електропостачання 

підприємств. Класифікація режимів роботи приймачів електроенергії. 

Тема 1.5. Засоби виробітки електроенергії з використанням поновлюваних джерел енергії. 

Повітряні, сонячні, комплексні та гідроелектростанції, міні- та мікро ГЕС. Роль та перспективи 

втілення джерел нетрадиційної електроенергетики в загальну електросистему України. 

Тема 1.6. Електричні навантаження. Категорії надійності електропостачання 

електроприймачів. Системи резервування електропостачання електроприймачів з 

урахуванням їх категорії надійності. Методи визначення електричних навантажень. 

Тема 1.7. Графік навантажень та правила розміщення підстанції. Визначення центрів 

навантаження підприємств. Вибір електрообладнання з урахуванням категорії надійності 

електропостачання. 

Змістовий модуль № 2. Режими роботи електрообладнання електростанцій 

Тема 2.1. Класифікація режимів роботи електроприймачів. Пікові навантаження та провали 

в споживанні електроенергії. Засоби керуванням виробкою електроенергії на електростанціях 

(гідро- та турбогенераторами) з урахуванням піків і провалів в споживанні електроенергії.  

Змістовий модуль № 3. Системи розподілу електроенергії 

Тема 3.1. Головні схеми електростанцій і підстанцій. Засоби керування навантаженням на 

блоках. Основне електрообладнання електростанцій 

Тема 3.2. Повітряні лінії електропередачі (ЛЕП). Номінальні потужності повітряних ЛЕП. 

Типи опор повітряних ЛЕП, комплектація та правила їх створення. 

Тема 3.3. Кабельні мережі. Правила прокладки кабельних мереж. Високовольтні кабельні 

мережі. Засоби з’єднання кабелів, кабельні муфти. Кабельні колодці, тунелі.  

Тема 3.4. Ізоляційні матеріали для кабелів і провідників. Маркування кабелів і провідників. 

Засоби прокладки електромереж на промислових підприємствах. Сучасні кабельні мережі з 

використанням надпровідників. 

Тема 3.5. Нові типи струмопередаючих елементів. Самонесучих ізольовані провідники 

(СІП-и). Високовольтні кабелі з екструдованою полімерною ізоляцією. 

Тема 3.6. Комутаційна, захисна та вимірювальна апаратура. Автоматичні вимикачі. 

Роз’єднувачі. Система автоматичного включення резерву. Запобіжники з плавкими вставками. 

 

Змістовий модуль № 4. Силові і вимірювальні трансформатори електростанцій, 

підстанцій та промислових підприємств 

Тема 4.1. Загальні положення що до вибору паралельно працюючих трансформаторів та 

вибір їх потужності згідно з рядом переважних чисел. Вибір потужності силових 



трансформаторів з урахуванням категорії надійності електропостачання. Перевантажувальна 

здібність трансформаторів. 

Тема 4.2. Засоби визначення навантаження в цеху промислового підприємства: засіб 

питомої потужності: засіб впорядкованих діаграм.  

Тема 4.3. Конструктивні особливості включення трансформаторів в електричні мережі, 

з’єднання з повітряними ЛЕП та кабельними мережами. Комплектні трансформаторні 

підстанції, конструкції, комплектування, місце встановлення. 

Тема 4.4. Вимірювальні трансформатори струму і напруги. Промислові лічильники 

активної і реактивної електроенергії. Класи точності лічильників. Вибір потужності 

комплектних компенсуючих пристроїв. Режими роботи та регулювання потужності 

компенсуючих пристроїв. 

Змістовий модуль № 5. Регулювання балансу електроенергії в електромережах. 

Тема 5.1. Компенсація реактивної потужності в електромережах. Призначення реактивної 

потужності. Основні джерела та споживачі реактивної потужності. Системи компенсації 

реактивної потужності. 

Тема 5.2. Засоби регулювання реактивної потужності в електромережах. Режими роботи та 

регулювання потужності турбогенераторів ТЕС і АЕС з метою регулювання реактивної 

потужності в мережах. 

 

Форма та методи навчання  

Використовуються різні методи навчання, що використовують на лекційних, лабораторних 

та практичних заняттях відповідно до змісту робочої програми та з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни (активні форми 

проведення занять, методи взаємодії між викладачем та студентами): лекція, лекційне 

опитування, практичні заняття, інженерний семінар, співбесіда, консультація. 

 

Методи контролю  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, перевірки виконання індивідуальних 

завдань. Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться: з лекційного матеріалу –перевіркою конспектів; з практичних занять – 

за допомогою захисту окремих розділів індивідуальної роботи. Результати поточного 

контролю (поточна успішність) безпосередньо враховуються для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену по екзаменаційних білетах 

відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, що встановлені навчальним планом з урахуванням результатів 

поточної успішності. Семестровий контроль може проводитися в письмовій або в усній формі. 

Студент вважається допущеним до екзамену з навчальної дисципліни за умови захисту 

індивідуального завдання, передбаченого навчальною програмою з дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти  

Робота 

(активність)  

на лекціях, 

семестрове 

опитування 

Практичні 

роботи 

Виконання 

індивідуального 

завдання 

Співбесіди по 

темам 

самостійної роботи  

студента 

Екзамен Сума 

15 10 30 5 40 100 

 



Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Націона-

льна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, 

які вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічні, 

послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності  

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового 

матеріалу, що передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді на 

запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді на 

запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 D 
Задовіль-

но 

- Знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та 

їх практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 



1 2 3 4 5 

60-63 Е 
Задовіль-

но 

- Знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розв’язанні 

практичних задач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовіл

ьно 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля може бути 

виконане в терміни, що 

передбачені навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовіл

ьно 
- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 

 

Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

1. Електропостачання промислових підприємств: Підручник для студентів 

електромеханічних спеціальностей / В.І. Мілих, Т.П. Павленко. – Харків: ФОП Панов А. М, 

2016. – 272 с. 

2. Шевченко В.В. Основы электроэнергетики: учеб. пособие / В. В. Шевченко; Нац. техн. 

ун-т "ХПИ". – Харьков: ФОП Панов А. М., 2019. – 338 с. 

URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42266 

3. Федоров А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий – Москва: 

Энергоатомиздат, 1984. – 472 с. 

4. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: Навч. посібник. – Київ: «Каравела», 2006.– 

376 с. 

5. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: 

Підручник. За ред. В.І. Мілих. – Київ: «Каравела», 2007. – 688 с. 

 



6. Офіційний сайт кафедри «Електричні машини» НТУ «ХПІ».  

URL: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash 

7. Особливості роботи електрообладнання в цеху промислового підприємства. Контрольні 

питання, розрахункове завдання і методичні вказівки з дисципліни «Електропостачання 

промислових підприємств» для студентів за фахом 141 «Електроенергетика, електротехніка і 

електромеханіка» за спеціалізацією Електричні машини / уклад. Шевченко В.В., Юр’єва О.Ю., 

Єгоров А. В. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – 27 с. URL: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-

content/uploads/sites/108/2020/02/Osoblivosti-roboti-elektroobladnannya-v-tsehu-promislovogo-

pidpriyemstva-2020.pdf. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Вступ до спеціальності 

Вища математика 

Інформатика, обчислювальна техніка та 

програмування 

Загальна фізика 

Теоретична механіка 

Теоретичні основи електротехніки 

Електротехнічні матеріали 

Основи метрології та електричних 

вимірювань 

Теорія електропривода 

Електричні апарати 

Експлуатація і ремонт електричних машин 

Надійність і діагностика електромеханічних 

пристроїв 

Технологія виробництва електричних 

машин 

Шуми і вібрація електричних машин 

Спеціальні конструкції і режими 

електричних машин 

Виконання дипломного проєкта бакалавра і 

магістра 
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професор кафедри електричних машин,  

доцент Шевченко В.В.                                            __________________ 

(посада, звання, ПІБ)      (підпис) 

 


