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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна вивчає питання, що пов’язані з сучасним світовим станом надпровідності, використанням високотемпературних 
надпровідників для електромеханічних пристроїв на промислових підприємствах, електростанціях та ін.   

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни навчальної дисципліни є підготовка магістрів за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», що передбачає формування бази теоретичних знань в області виготовлення, монтажу, 
експлуатації електричних машин, трансформаторів та іншого електрообладнання з використання низько - та 
високотемпературних надпровідників. Вивчення феноменологічних теорій надпровідності: теорія Лондонів, теорія Гінзбурга-
Ландау, - та застосування їх для дослідження електромеханічних надпровідних систем. Вивчення основних положень технології 
виготовлення та перспектив використання надпровідників в електромеханіці.  

Формат  Загальна кількість годин 90, з них 32 лекцій, 58 годин самостійної роботи 

Семестр 11 



Результати навчання  

Магістр повинен знати загальні положення надпровідності і існуючи теорії пояснення її 

існування (теорію БКШ і феноменологічну теорію надпровідності матеріалів, теорію низько- 

та високотемпературних надпровідників); загальні питання технології виготовлення та 

експлуатації напровідникових електричних машин і іншого електрообладнання, технологію та 

організацію робіт по розрахункам, проектуванню, обслуговуванню і налагоджуванню 

надпровідникових електричних машин та іншого електрообладнання. Магістр має засвоїти 

наступні знання: фізичну суть явища надпровідності; поняття критичної температури, 

критичного струму та критичного магнітного поля, квантування магнітного потоку; ізотопний 

ефект, ефект Мейсснера; відмінність між надпровідниками першого та другого роду; 

можливості практичного застосування явища надпровідності; застосувати здобуті знання до 

впровадження надпровідності в електромеханіку.  

 

Теми, що розглядаються  

Змістовий модуль № 1. Основи теорії надпровідності  

Тема 1.1. Історія і загальні положення теорії надпровідності. Історія відкриття 

надпровідності. Засоби вимірювання низьких температур. Класифікація надпровідників. Типи 

надпровідників, основні технічні характеристики надпровідників. 

Тема 1.2. Надпровідність металів, сплавів та інтерметалічних сполук. Надпровідники 

першого та другого роду, проміжний і змішаний стан. Органічні надпровідники, 

високотемпературні надпровідники.  

Тема 1.3. Основні ефекти, пов'язані з надпровідністю: нульовий опір, ефект Мейсснера, 

ізотопічний ефект, квантування магнітного потоку. Ефект Джозефсона. Пояснення ефекту 

Мейсснера в теорії Лондонів. Лондонська глибина проникнення. 

Тема 1.4. Теорії надпровідності. Теорія ідеального діамагнетизму. Теорія куперівських пар 

Бардіна – Купера – Шріффера (теорія БКШ). Вплив теорії БКШ на практичне використанні 

надпровідників в електротехнічних установках. Феноменологічна теорія надпровідності 

Гінзбурга-Ландау. 

Тема 1.5. Квантова левітація в надпровідниках. Дві характерні довжини в теорії Гінзбурга-

Ландау. Параметр Гінзбурга-Ландау. Квантування магнітного потоку. Верхнє критичне поле 

в теорії Гінзбурга-Ландау. 

Змістовий модуль № 2. Конструктивні рішення і особливості напровідникових елементів 

електрообладнання. 

Тема 2.1 Охолодження електротехнічного обладнання. Класи нагрівостійкості ізоляції. 

Допустима температура нагріву окремих частин електричних машин. Системи охолодження 

електричних машин. 

Тема 2.2. Технології виготовлення надпровідників. Технології отримання НТНП. Основні 

види технологічних процесів виготовлення високотемпературних надпровідників..  

Тема 2.3. Кріостатування електротехнічного обладнання. Конструкційні метали і сплави, 

які можна використовувати для створення елементів напровідникових турбогенераторів при 

низьких температурах. 

Змістовий модуль № 3. Використання низькотемпературної (НТНП) та 

високотемпературної надпровідності (ВТНП) в електротехнічних установках 

Тема 3.1. Типи НТНП та технології отримання НТНП. Вплив зовнішніх факторів на 

властивості НТНП матеріалів. Використання НТНП в електротехнічному устаткуванні. 

Проблеми використання НТНП для електротехнічних установок.  

Тема 3.2. Типи ВТНП та наукові основи високотемпературної надпровідності. Історія 

відкриття ВТНП. Дослідження параметрів ВТНП. Вплив зовнішніх факторів на властивості 

ВТНП матеріалів: вплив магнітного поля, сили і частоти струму. 

Тема 3.3. Технології отримання, області використання, недоліки і переваги 

напровідникових елементів з використанням ВТНП та матеріалів нано-структурного рівня. 

Тема 3.4. Використання ВТНП в електротехнічних установках. Перспективні області 

використання ВТНП для електромеханічних систем.  



Тема 3.5. Особливості конструкції та обслуговування ВТНП трансформаторів з 

надпровідниковими обмотками та напровідникових кабелів. 

Тема 3.6. Особливості конструкції та обслуговування турбогенераторів з ВТНП обмотками 

та кріогенних турбогенераторів. 

Тема 3.7. Порівняльний аналіз техніко-економічних характеристик «теплих» 

турбогенераторів, кріотурбогенераторів та ТГ з надпровідниковими обмотками.  

Тема 3.8. . Надпровідні соленоїди. Магнітна підвіска сучасного електротранспорту. 

Надпровідні лінії електропередачі. Надпровідна електроніка 

 

Форма та методи навчання  

Лекція, лекція-діалог з елементами інженерного семінару, лекційне опитування, співбесіда, 

консультація. 

Методи навчання: лекційні заняття, самостійна робота з сучасними джерелами інформації 

з метою поновлювати знань щодо міжнародного рівня досягнень світової науки і практики в 

створенні надпровідників різних типів, основних положень теорії надпровідності, 

практичного використання надпровідників 

Методи контролю  

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та консультаціях, при 

проведенні вхідного контролю та контролю виконання індивідуального завдання (РГ), при 

проведенні контрольної роботи. Результати поточного контролю (поточна успішність) 

безпосередньо враховуються для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Контроль вивчення розділів робочої програми, розділів, що освоюються під час самостійної 

роботи студента, проводиться шляхом перевірки конспекту та написання контрольної роботи. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку по екзаменаційних білетах, відповідно до 

навчального плану, з урахуванням результатів поточної успішності, в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою, в терміни, що встановлені навчальним 

планом. Семестровий контроль може проводитися як письмово, так і в усній формі. 

Розподіл балів, які отримують студенти  

Контрольна робота Індивідуальне завдання Залік Сума 
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Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингов

а оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Націонал

ьна 

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 та Інтернет-

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  



1 2 3 4 5 

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 
Задовільн

о 

- 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. 

60-63  Е 
Задовільн

о 

- 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) 

Незадо-

вільно 

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 2 3 4 5 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадо-

вільно 

- - 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 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

1. Загальна фізика 

2. Загальна хімія 

3. Електротехнічні матеріали 

4. Теоретичні основи електротехніки 

5. Основи метрології та електричних 

вимірювань 

6. Надійність і діагностика 

електромеханічних пристроїв  

7. Електричні машини (загальний курс) 

8. Технологія машинобудування і 

ресурсозберігаючі технології 

9. Випробування і діагностика 

електричних машин 

10. Іноземна мова за фахом 

1. Перспективи розвитку турбогенераторів 2. 2. 

Дисципліни присвячені питанням ресурсо- та 

енергозбереженню, розвитку еко-безпечних 

технологій 

3. Міжнародна економіка  

4. Надійність електричних машин 

5. Теплові, гідравлічні та аеродинамічні процеси 

в електричних машинах 

6. Моделювання електромеханічних систем 

7. Нанотехнології в електромашинобудуванні  

8. Охорона праці та навколишнього середовища 

9. Виконання дипломної роботи магістра 

 

Провідний лектор:  

професор кафедри електричних машин,  

доцент Шевченко В.В.                                    __________________ 

(посада, звання, ПІБ)     (підпис) 

 
 


