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Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна вивчає сучасний стан і перспективи розвитку електроенергетики і електротехнічної промисловості. 

Цілі курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни підготовка магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», що передбачає формування бази теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

розуміння технологій, проблем та перспектив розвитку електроенергетики та електромеханіки 

Формат  Загальна кількість годин 120, з них 8 лекцій, 32 практичних, 72 самостійної роботи 

Семестр 1 

 



Результати навчання 

Результати навчання: Відтворити процеси в електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах при їх моделюванні на персональному комп’ютері. Аналізувати 

процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і 

відповідних комплексах і системах. Володіти методами математичного та фізичного 

моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних та електромеханічних системах. 

Опановувати нові методи синтезу електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних установок та систем із заданими показниками 

 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Тенденції та закономірності розвитку електроенергетики. Задачі теплових 

електростанцій, як основи енергетики України, згідно цілі розвитку економіки України – 

глобальної електрифікації. 

Тема 2. Перспективні технології підвищення та нако-пичення електроенергії. 

Надпровідникові турбогенератори. Газотурбінні та парогазові установки. 

Повітряноакумулюючі електростанції. Когенерація. Парогазова установка. 

Тема 3. Підвищення надійності енергоблоків АЕС. Оптимізація режимів роботи 

синхронних турбогенераторів. Статичні компенсатори. Асинхронізовані турбогенератори. 

Магнітогідродинамічні генератори. Термоемісійні перетворювачі енергії. Розвиток ядерної 

енергетики. Реактори-брідерита. Високотемпературні газоохолоджувальні реактори. 

Тема 4 Забезпечення високої енергоекологічної ефективності виробництва та використання 

енергії. Сучасні технології розвитку гідрогенераторів ГЕС. Безгребльові гідроелектростанціі. 

Мінігідрогенератори. Використання передач постійного струму для підвищення напруги 

повітряних ЛЕП. 

Тема 5. Вдосконалення системи оперативно-диспетчерського керування на електростанціях. 

Гнучкі системи електропередач змінного струму. Перспективні напрямки автоматизації 

енергосистем. 

Тема 6. Ефективна економія електроенергії. Акумулю-вання енергії. Нетрадиційні 

відновлювані джерела енергії. 

Тема 6. Коливання кругового кільця. 

Власні форми і власні частоти вигибних коливань вільного кругового кільця. Розрахунок 

коливань вільного кругового кільця. Зміна власних форм і власних частот коливань вільного 

кругового кільця при його жорсткому закріпленні у двох точках. 

Тема 7. Вдосконалення вітчизняних електрогенераторів і двигунів. Підвищення ефективності 

та покращення техніко-економічних показників ЕМ. Динаміка розвитку АД. 

Тема 8. Тенденції в проектуванні та технології виготовлення електричних машин. 

Універсалізація стандартних та додаткові вимоги для проектування АД. 

Тема 9. Загальні відомості про джерела шуму і вібрації електричних машин. 

Джерела шуму і вібрації електричних машин. Фактори, що впливають на співвідношення 

джерел шуму і вібрації в електричних машинах. Розподілення джерел шуму і вібрації в 

електричних машинах. Розподілення джерел шуму і вібрації електричних машин методами 

послідовного вилучення (ослаблення) джерел і спектрального аналізу. 

Тема 9. Інноваційні виробничі технології виробництва ЕМ. Тенденції застосування 

електроізоляційних матеріалів. 

Тема 10. Покращення техніко-економічних характеристик і технології виробництва силових 

трансформаторів. 

Тема 11. Основні тенденції розвитку високовольтного електротехнічного обладнання у 

галузях трансформаторобудування, високовольтного електротехнічного обладнання, у сфері 

автоматизації електроенергетичних систем. 

Тема 12. Розвиток силової електроніки та електропривода на базі машин постійного  і 

змінного струму. 

Тема 13. Електромеханотроніка – синтез силової й інформаційної електроніки, 

електромеханічного перетворювача енергії, інформаційних й електронних пристроїв. 

Тенденції розвитку автоматизованих еле-ктроприводів. 



Форма та методи навчання 

Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, практичні заняття, співбесіда, консультація. 

 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та практичних заняттях, 

контролю виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних (модульних) робіт. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 

проводиться шляхом перевірки конспектів. Семестровий контроль проводиться у формі 

екзамену по екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом 

з урахуванням результатів поточної успішності. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Контрольні роботи  
Розрахункове завдання (РЕ) Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 20 20 40 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна 

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, логічно 

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 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності 



розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

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 Задовільно 

- 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 Задовільно 

- 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 розвязанні 

практичних задач 

35-59 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

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) 

Незадовільно 

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

2016. –272с. 

5. Технології, проблеми та перспективи розвитку електромашинобудування. Методичні 

вказівки та контрольні завдання для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Електричні 

машини» з дисципліни «Технології, проблеми та перспективи розвитку електроенергетики та 

електромеханіки» / Укладачі: Л. В. Шилкова, А. В. Єгоров, В. П. Шайда – Харків: НТУ 

«ХПІ», 2022. – 12 с. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Проєктування та технологія виготовлення 

синхронних машин великої потужності 

Шуми і вібрації електричних машин 

Спеціальні конструкції та режими 

електричних машин 

Технологія виробництва електричних 

машин 

Переддипломна практика 

Дипломне проектування 
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доцент кафедри електричних машин, Лариса ШИЛКОВА__________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


