
Додаток 2 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Техніка сильних електричних та магнітних полів 

Викладацький склад Д.т.н., проф. Бойко М.І. 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Освітня програма Електроенергетика 

Кількість годин 150 

Кредити ECTS 5 

Опис Вивчення дисципліни базується на знаннях теоретичної 

електротехніки, фізики, біофізики та основ проектування 

ВІУ – високовольтних імпульсних установок.  

Предметом дисципліни «Техніка сильних електричних та 

магнітних полів» є вивчення основ і методів техніки 

сильних електричних та магнітних полів. 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення та оволодіння 

сучасними методами техніки сильних електричних та 

магнітних полів, необхідними для розв’язування 

теоретичних і практичних задач; вироблення навичок роботи 

з пристроями, що створюють сильні електричні та магнітні 

поля, формування знань щодо сучасних технологій на основі 

сильних імпульсних електричних полів, а також підготовка 

для оволодіння іншими дисциплінами професійного циклу; 

вироблення у студентів уміння самостійно поглиблювати і 

розширювати наукові знання та впроваджувати їх в 

подальшій праці. 
 

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни 

студент повинний знати: основні схеми високовольтних 

імпульсних установок; основи створення високовольтних 

потужнострумових установок (ВІУ); вміти розраховувати 

елементи ВІУ;  

вміти коректно розраховувати і експериментально 

перевіряти раціональні режими роботи ВІУ;  

бути ознайомленим з напрямками сучасного 

розвитку техніки сильних електричних та магнітних полів. 
 

Методи навчання: Лекції, практичні та лабораторні роботи. 

Самостійна робота студентів пов’язана з засвоєнням 

теоретичного матеріалу при підготовці до практичних 

занять та виконанням обов’язкових домашніх завдань. При 

виконанні самостійних робіт організуються щотижневі 

консультації, поетапний і підсумковий контроль. 

Тип дисципліни Професійної підготовки. Вибіркова. 

Підсумковий контроль Екзамен (диференційований залік) у 10 семестрі. 
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Техніка сильних електричних та магнітних полів / High Electric and Magnetic 

Field Technique 
( назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

рівень вищої освіти_______магістерський_____________________ 
перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

галузь знань________________14 Електрична інженерія____________________ 
(шифр і назва) 

 

спеціальність _141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка____ 
(шифр і назва ) 

 

освітня програма ________ Електроенергетика____________________________ 
(назви освітніх програм спеціальностей ) 
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(денна / заочна/дистанційна) 
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ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Техніка сильних електричних та 

магнітних полів / High Electric and Magnetic Field Technique» 
(назва дисципліни) 

 

 

 

Розробники: 

 

Проф., д.т.н._______________________ ______________ Микола БОЙКО 
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

____________________________________________________________________ 
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри  

 

_________________інженерної електрофізики                   _________________________ 
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 

Протокол від «____»________________20___ року  № _____ 

 

 

Завідувач кафедри  ___________________ ___ Олег РЕЗИНКІН______ 
 (підпис) (ініціали та прізвище) 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Шифр та назва освітньої 

програми 
ПІБ Гаранта ОП Підпис, дата 

Електроенергетика Олександр ЛАЗУРЕНКО  

 

 

Голова групи забезпечення  

спеціальності ______Олександр ЛАЗУРЕНКО_______________________________ 
       (ПІБ, підпис) 

 

«______» __________________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  

кафедри-

розробника 

РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

Гарант освітньої програми 
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни – ознайомлення та оволодіння сучасними методами техніки 

сильних електричних та магнітних полів, необхідними для розв’язування 

теоретичних і практичних задач; вироблення навичок роботи з пристроями, що 

створюють сильні електричні та магнітні поля, формування знань щодо сучасних 

технологій на основі сильних імпульсних електричних полів, а також підготовка 

для оволодіння іншими дисциплінами професійного циклу; вироблення у 

студентів уміння самостійно поглиблювати і розширювати наукові знання та 

впроваджувати їх в подальшій праці. 
 

Компетентності. ЗК14, ЗК16, ЗК17, ПК-4. ЗК-14 Здатність демонструвати базові 

знання в галузі природничих дисциплін і готовність використовувати методи 

фундаментальних наук для розв’язання загально інженерних та професійних задач, ПК-

1 Здатність використовувати комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування 

(CAD), виготовлення (CAM) та інженерних розрахунків (CAE) та відповідні пакети 

прикладних програм, ПК-3 Здатність використовувати базові знання з загальної фізики, 

вищої математики, теоретичних основ електротехніки та електротехнічних матеріалів 

для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, ПК-8 Здатність використовувати сучасні методи розрахунків, 

моделювання та аналізу режимів роботи  електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного обладнання і проектування електроенергетичних та 

електромеханічних систем, ПКс13-8 Здатність розраховувати статичні та імпульсні 

електричні та магнітні поля в електрофізичних технологічних і випробувальних 

установках та в установках відновлюваної енергетики. 
 

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент повинний знати: 

основні схеми високовольтних імпульсних установок; основи створення 

високовольтних потужнострумових установок (ВІУ); вміти розраховувати 

елементи ВІУ;  

вміти коректно розраховувати і експериментально перевіряти раціональні режими 

роботи ВІУ;  

бути ознайомленим з напрямками сучасного розвитку техніки сильних 

електричних та магнітних полів. 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Знання теоретичних основ 

електротехніки, техніки високих 

напруг, основ високовольтної 

імпульсної техніки 

 

Професійно-орієнтовані спеціальні 

дисципліни, курсове та дипломне 

проектування, для яких потрібно 

вміння використовувати знання основ 

техніки сильних електричних та 

магнітних полів, знання будови 

електрофізичного обладнання, що 

застосовується в технологічних 

процесах і для випробувань. 

Розуміння студентами основних 
законів фізики, електроізоляційної 
техніки, електрики і магнетизму у 
цілому як окремого розділу фізики 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

С
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аудиторних занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 150/5 64 86 32 16 16 Р 2 – Е 

           

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає _42,7_ 

(%). 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 з

/п
. 

В
и

д
и

 н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 з

ан
я
ть

 

(Л
, 
Л

З
, 
П

З
, 

С
Р

) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д
и

н
 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу (Зср). 

Р
ек

о
м

ен
д
о
в
ан

а 
л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

1 2 3 4 5 
1 Л, ЛЗ, 

ПЗ, 
СР. 

37 Змістовий модуль № 1. Загальна характеристика 
технологій з використанням сильних імпульсних 
електричних полів. 
Тема 1. 
Сильне електричне поле як базовий діючий фактор в 
технічних пристроях, в процесах життєдіяльності 
біологічних клітин, в технологічних процесах. 
Зср: З’ясувати роль сильних імпульсних електричних 
полів в високовольтних конденсаторах, іскрових 
розрядниках, біологічних клітинах. 
Тема 2. 
Технологічні установки та їх складові елементи. 
Зср: Розглянути склад і принцип роботи установок на 
основі електрогідравлічного ефекту та установок, що 
здійснюють технологію руйнування твердих тіл за 
допомогою електровибуху. 

Базова: 1, 4, 
5. 
Доп.: 2. 

2 Л, ЛЗ, 
ПЗ, 
СР. 

38 Змістовий модуль № 2. Високовольтні імпульсні 
генератори і трансформатори для електротехнологій. 
Тема 3. 
Генератори імпульсних напруг за схемами Аркадьєва 
– Маркса, Фітча та іскрові розрядники в 
технологічних установках. Трансформатори 
імпульсних напруг. 
Зср: Визначити особливості роботи генераторів, 
трансформаторів і розрядників в технологічних 
установках. 
Тема 4. 
Генератори з використанням формуючих пристроїв, 
генератори з магнітним стисканням, SOS-генератори. 
Зср: Розібратися з принципом роботи генераторів з 
магнітним стисканням, SOS-генераторів. 

Базова: 2, 3, 
4. 
Доп.: 2. 

3 Л, ЛЗ, 
ПЗ, 
СР. 

37 Змістовий модуль № 3. Основи технології 
знезаражуючої обробки харчових продуктів за 
допомогою комплексу високовольтних імпульсних 
дій. 
Тема 5. 
Установки для знезаражуючої обробки харчових 
продуктів за допомогою комплексу високовольтних 
імпульсних дій (КВІД). 
Зср: Вивчити склад і принципи роботи КВІД-
установок. 
Тема 6. КВІД- технологія. 
Зср: Вивчити раціональні режими КВІД-обробки 
харчових продуктів. 

Базова: 9. 
Доп.: 1, 2, 4. 

4 Л, ЛЗ, 
ПЗ, 
СР. 

38 Змістовий модуль № 4. Апарати для широкосмугової 
електромагнітної імпульсної терапії. Технології на 
основі імпульсних коронних розрядів. 
Тема 7. Будова апарата для широкосмугової 
електромагнітної імпульсної терапії (АШЕМІТ), його 
принцип дії та основні характеристики. 
Зср: Основні режими роботи АШЕМІТ. 
Тема 8. Генератор озону на основі імпульсного 
коронного розряду та озонні технології. 

Базова: 5, 6, 
11. 
Доп.: 3, 5, 6, 
7. 
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Зср: Електродні системи для одержання імпульсного 
коронного розряду, у тому числі з розширеною 
зоною іонізації. 

Разом 
(годин) 

150   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 

2 Підготовка до практичних  занять  20 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  30 

4 Виконання індивідуального завдання: 20 

5 Інші види самостійної роботи 6 

 Разом 86 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

__________________________________Р________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання та (або) його 

розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1 

Роль сильних імпульсних електричних полів у 

високовольтних імпульсних конденсаторах, 

іскрових розрядниках, біологічних клітинах 

9 

2 Генератори високовольтних імпульсів 16 

3 Замикаючі та розмикаючі комутатори енергії в 

генераторах високовольтних імпульсів 

9 

4 Технології на основі сильних електромагнітних 

полів 

16 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

(надається опис методів навчання) 

Лекції, практичні та лабораторні роботи. Самостійна робота студентів пов’язана з  

засвоєнням теоретичного матеріалу при підготовці до практичних занять та виконанням 

обов’язкових домашніх завдань. При виконанні самостійних робіт організуються 

щотижневі консультації, поетапне підведення результатів, підсумковий контроль. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

(надається опис методів контролю) 

 

Система контролю якості навчання містить щотижневе поточне опитування на 

практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та контрольних робіт, проведення 

модульних контролів, складання іспиту. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 _– – – 40 20 ** 100 

 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів індивідуально 

для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, 

де вони розташовані)  

 

 конспект лекцій; 

 перелік питань до модульного контролю та екзамену; 

 підручники, монографії. 
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Техніка сильних електричних та магнітних полів (ТСЕМП) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Інститут / 

факультет 

Навчально-науковий інститут 

енергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

Назва програми Електроенергетика Кафедра Інженерної електрофізики                                       

Тип програми Професійна підготовка, 

вибіркова 
Мова навчання Українська, англійська 

Викладач 

Бойко Микола Іванович, qnaboyg@gmail.com  

 

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики НТУ «ХПІ». Досвід 

наукової та педагогічної роботи – 40 років. Автор та співавтор понад 170 наукових праць та навчальних 

посібників, у тому числі монографії «Научные основы создания электротехнологических установок» та 

колективної монографії «General and Complex Problems of Technical Sciences: Experience of EU Countries and 

Implementation in the Practice of Ukraine», навчальних посібників «Техніка і електрофізика високих напруг» 

та «Сильные электрические поля в технике. Лабораторный практикум». Підготував лекційні курси та читає 

лекції з дисциплін «Основи проектування високовольтних імпульсних установок», «Високовольтна частина 

електростанцій і підстанцій», «Техніка сильних електричних та магнітних полів», «Техніка та планування 

експерименту» та «Електрофізичні технології». 

Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними і практичними методами техніки сильних 

електричних та магнітних полів. 

Цілі курсу 
Оволодіння методами техніки сильних електричних та магнітних полів, формування знань щодо 

сучасних технологій на основі сильних імпульсних електричних полів. 

Формат  
Загальна кількість годин: 150 годин, з них 32 годин лекцій, 16 годин практичних занять, 16 годин 

лабораторних робіт, 86 годин самостійної роботи. 

Семестр 10 

 



Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент повинний 

знати: основні схеми високовольтних імпульсних установок; основи 

створення високовольтних потужнострумових установок (ВІУ); вміти 

розраховувати елементи ВІУ;  

вміти коректно розраховувати і експериментально перевіряти раціональні 

режими роботи ВІУ;  

бути ознайомленим з напрямками сучасного розвитку техніки сильних 

електричних та магнітних полів. 

 

Теми що розглядаються. 

Тема 1 Сильне електричне поле як базовий діючий фактор в технічних 

пристроях, в процесах життєдіяльності біологічних клітин, в технологічних 

процесах. 

Тема 2 Технологічні установки та їх складові елементи. 

Тема 3 Генератори імпульсних напруг за схемами Аркадьєва – Маркса, Фітча 

та іскрові розрядники в технологічних установках. Трансформатори 

імпульсних напруг. 

Тема 4 Генератори з використанням формуючих пристроїв, генератори з 

магнітним стисканням, SOS-генератори. 

Тема 5 Установки для знезаражуючої обробки харчових продуктів за 

допомогою комплексу високовольтних імпульсних дій (КВІД). 

Тема 6 КВІД- технологія. 

Тема 7 Будова апарата для широкосмугової електромагнітної імпульсної 

терапії (АШЕМІТ), його принцип дії та основні характеристики. 

Тема 8 Генератор озону на основі імпульсного коронного розряду та озонні 

технології. 

 

Форма та методи навчання. Лекції, практичні та лабораторні роботи. 

Самостійна робота студентів пов’язана з засвоєнням теоретичного матеріалу 

при підготовці до практичних занять та виконанням обов’язкових домашніх 

завдань. При виконанні самостійних робіт організуються щотижневі 

консультації, поетапний і підсумковий контроль. 

 

Методи контролю. Система контролю якості навчання містить щотижневе 
поточне опитування на практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та  
контрольних робіт, проведення модульних контролів, складання  іспиту. 
Розподіл балів, які отримують студенти. 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 
індивідуально для кожної дисципліни, в тому числі для даної дисципліни 
(ТСЕМП), з урахуванням особливостей та структури дисципліни. Поточна сума 
балів, що може накопичити студент за семестр може досягати, як 
максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит чи залік. 

В таблиці 1 та 2 наведений приклад тих пунктів, за якими студент 
накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються 
індивідуально для конкретної дисципліни.  



Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 _– – – 40 20 ** 100 

 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів 

індивідуально для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингов

а 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначенн

я 

Національ

на  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 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

 

 

 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

- невміння 

використовува



 

75-81 

 

С 

 

Добре 

 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання 

і проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

ти теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання 

основних 

фундаментальни

х 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 

фундаментальни

х 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) 

 

 

 

 

 

Незадовіль

но 

 

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) 

 

 

 

Незадовіль

но 

 

 

 

 

 

             

- 

- 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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высоковольтных импульсов с размыкающим транзисторным коммутатором и 

высокой частотой следования импульсов // Приборы и техника 

эксперимента. – 2014. – № 4. С. 73 – 82. 

11 Preis S., Panorel I.C., Kornev I., Hatakka H. and Kallas J. Pulsed corona 

discharge: the role of ozone and hydroxyl radical in aqueous pollutants oxidation / 

Water Science & Technology, 68,(7), 2013. - Pp. 1536 – 1542. 

 
Допоміжна література 

 
1 Высоковольтные электротехнологии. Учебное пособие по курсу «Основы 

электротехнологии» для студентов втузов / О.А. Аношин, А.А. Белогловский, 

И.П. Верещагин и др.: Под ред. И.П. Верещагина. – М.: Издательство МЭИ, 

2000. – 204 с. 

2 Бржезицький В.О., Ісакова А.В., Рудаков В.В. та інш. Техніка і електрофізика 

високих напруг: Навч. посібник / За ред. В.О. Бржезицького та 

В.М. Михайлова. – Харків: НТУ «ХПІ - Торнадо», 2005. – 930 с. 

3 Волькенштейн М.В. Биофизика. – М.: Наука, 1988. – 590 с. 

4 Н.И. Бойко, А.Н. Тур, А.В. Борцов, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, 

В.М. Иванов Установки для осуществления комплекса высоковольтных 

импульсных воздействий // Труды международной конференции 

«Высокоинтенсивные физические факторы в биологии, медицине, сельском 

хозяйстве и экологии» / Под редакцией В.Д. Селемира, Г.М. Спирова, 

В.И. Карелина. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2005. – С. 441-449. 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Знання теоретичних основ 

електротехніки, техніки високих 

напруг, основ високовольтної 

імпульсної техніки 

 

Професійно-орієнтовані спеціальні 

дисципліни, курсове та дипломне 

проектування, для яких потрібно 

вміння використовувати знання основ 

техніки сильних електричних та 

магнітних полів, знання будови 

електрофізичного обладнання, що 

застосовується в технологічних 

процесах і для випробувань. 

Розуміння студентами основних 

законів фізики, електроізоляційної 

техніки, електрики і магнетизму у 

цілому як окремого розділу фізики 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

 

1. Напишіть рівняння Максвелла у диференціальній формі та поясніть їх 

фізичний сенс. Наведіть математичні співвідношення між величинами, що 

входять до рівняння Максвелла. 

 

2. Поясніть, на які елементи біологічної клітини діє сильне імпульсне 

електричне поле і як це залежить від характеристик імпульсів поля. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 

 

1. Поясніть роль сильних імпульсних електричних полів у ємнісних 

накопичувачах енергії, конденсаторах. 

 

2. Наведіть конструкції типових робочих камер для КИВ-обробки харчових 

продуктів та варіанти процесу обробки в них продуктів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 

 

1. Поясніть роль сильних електричних полів у іскрових розрядниках. 

 

2. Наведіть основні фактори КИВ-обробки харчових продуктів і критерій 

необоротності інактивуючої дії КИВ-обробки. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 

 

1. Поясніть роль сильних електричних полів у біологічній клітині. Наведіть для 

цього схематичне зображення клітини та співвідношення між характерними 

діелектричними проникностями її компонентів, а також між характерними 

питомими електропровідностями її компонентів. 

 

2. Покажіть переваги та недоліки КИВ-технології при обробці харчових 

продуктів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 

 

1. Дайте визначення сильного електричного поля із наведенням математичного 

співвідношення. 

 

2. Розгляньте варіанти використовуваного комплексу імпульсних впливів 

(КВВ). Вкажіть, які фактори неприпустимі при обробці харчових продуктів. 

 

 

 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 

 

1. Викладіть коротко основи технології з використанням електрогідравлічного 

ефекту та наведіть схему типової ЕГЕ-установки. 

 

2. Розкрийте зміст поняття комплексу імпульсних впливів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 

 

1. Коротко викладіть основи технології руйнування твердих тіл за допомогою 

електровибуху та наведіть схему типової установки, яка здійснює цю 

технологію. 

 

2. Порівняйте процес загострення фронту імпульсів, що формуються за 

допомогою іскрових розрядників і процес формування сигналу на навантаженні 

за допомогою резонансного трансформаторного джерела напруги. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 

 

1. Коротко викладіть основи КВІВ-технології (КВІВ – комплекс 

високовольтних імпульсних впливів) при обробці різних продуктів та речовин з 

наведенням схеми типової КВІВ-установки. 

2. Наведіть математичні вирази необхідних умов для порушення стійких 

коливань у вторинному високовольтному контурі резонансного 

трансформаторного джерела напруги. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 

 

1. Коротко викладіть основи широкосмугової електромагнітної імпульсної 

терапії (ШЕМІТ) з наведенням схеми типового апарату для ШЕМІТ. 

2. Наведіть принципові відмінності впорядкованих електромагнітних імпульсів 

для широкосмугової електромагнітної імпульсної терапії від відомих 

електротерапевтичних факторів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 

 

1. Коротко викладіть основи одержання озону за допомогою сильних 

імпульсних електричних полів. 

2. Наведіть емпіричні математичні співвідношення для оцінки ступеня 

виживання мікроорганізмів при інактивуючій обробці різних суспензій, що 

містять мікроорганізми. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 

 

1. Наведіть принципову схему класичного багатокаскадного генератора 

Аркадьєва-Маркса та поясніть принцип його роботи. 



2. Коротко викладіть концепцію раціональної дії імпульсного електричного 

поля при інактивуючій КВІВ обробці харчових продуктів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 

 

1. Запишіть математичний вираз мінімально можливої тривалості фронту 

імпульсів на виході ненавантаженого ГІН. Поясніть фізичне значення цього 

виразу. 

2. Опишіть основні (з позиції КВІВ-обробки) елементи біологічної клітини та 

наведіть електричну схему заміщення одиночної мікробної клітини в суспензії. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 

 

1. Наведіть графічно та у вигляді математичного виразу двоекспоненційний 

імпульс напруги на навантаженні ГІН. 

2. Опишіть основні (з позиції КВІВ-обробки) елементи біологічної клітини та 

наведіть електричну схему заміщення клітин при їх щільній упаковці. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 

 

1. Наведіть принципову схему та поясніть особливості роботи ГІН Аркдьєва-

Маркса із зарядним L-C-ланцюгом у порівнянні з класичним резистивним ГІН. 

2. Наведіть математичний вираз для потужності імпульсного електричного поля 

даної частоти, що виділяється (потужності) у робочій камері КВВ-установки. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15 

 

1. Наведіть принципову схему елементарної ділянки розрядного ланцюга 

багатокаскадного ГІН після спрацьовування всіх розрядників. Поясніть 

особливості роботи ГІН із підвищеною ємністю каскадів щодо заземленого 

корпусу. 

2. Наведіть основні механізми інактивації мікроорганізмів при впливі на них 

сильних імпульсних електричних полів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16 

 

1. Наведіть принципову схему розрядного ланцюга ГІН Аркадьєва-Маркса у 

режимі покаскадного загострення фронту імпульсів та суттєві відмінності цього 

режиму розряду ГІН від класичного. 

2. Наведіть електричну схему для вимірювань амплітудно-часових 

характеристик імпульсів напруги від КВІВ-установки та поясніть принцип її 

роботи та реєстрації імпульсів на запам'ятовуючому осцилографі. 

 

 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17 

 

1. Висвітлить особливості роботи високовольтних комутаторів у технологічних 

установках. Перелічте основні типи високовольтних комутаторів. 

2. Наведіть електричну схему для вимірювань амплітудно-часових 

характеристик імпульсів напруги від апарату «АШЕМІТ» та поясніть принцип 

її роботи та реєстрації імпульсів на швидкісному осцилографі. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18 

 

1. Опишіть процес комутації іскрових розрядників із застосуванням 

математичних формул. 

2. Опишіть роботу вихідних пристроїв апарату АШЕМІТ. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19 

 

1. Опишіть багатоканальну комутацію іскрового розрядника із застосуванням 

математичних формул. 

2. Наведіть формули для критичних частот хвиль вищих типів, відсутність яких 

(і більш високих частот) у спектрі імпульсів, що формуються в апараті 

«АШЕМІТ», гарантує існування тільки основного типу хвилі – Т-хвилі, що 

визначають межу широкосмугової коаксіальної лінії. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20 

 

1. Опишіть із використанням математичних формул процес відновлення 

електричної міцності іскрових газових комутаторів. 

2. Опишіть варіанти терапевтичного та профілактичного впливу від апарату 

«АШЕМІТ». 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21 

 

1. Розгляньте шляхи збільшення ресурсу, частоти проходження імпульсів у 

іскрових розрядниках як комутуючих пристроях у технологічних 

високовольтних установках, шляхи зменшення ерозії електродів. 

2. Опишіть будову пристрою для широкосмугової електромагнітної імпульсної 

терапії та принцип його роботи. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22 

 

1. Опишіть роботу трансформаторів імпульсної напруги на неоднорідних 

лініях. 

2. Дайте визначення перенапруженого імпульсного коронного розряду (розряду 

із розширеною зоною іонізації). 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23 

 

1. Опишіть роботу трансформатора Тесла. 

2. Наведіть структурну схему установки для отримання перенапруженого 

імпульсного коронного розряду з поясненням пристрою електродної системи. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24 

 

1. Опишіть роботу резонансного трансформаторного джерела напруги. 

2. Коротко опишіть можливі технології, що ґрунтуються на використанні 

перенапруженого імпульсного коронного розряду (ПІКР). Вкажіть принципову 

відмінність одержання озону за допомогою ПІКР від отримання озону за 

допомогою традиційного бар'єрного розряду, а також переваги та недоліки цих 

двох варіантів одержання озону. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25 

 

1. Дайте визначення індуктивності намагнічування та індуктивності 

розсіювання трансформатора, наведіть типові математичні вирази цих величин. 

2. Дайте визначення загострення фронту імпульсів, наведіть схему загострення, 

опишіть процес загострення за допомогою іскрових розрядників графічно. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26 

 

1. Наведіть математичний вираз для необхідної площі перерізу магнітопроводу 

імпульсного трансформатора. Поясніть залежність між цією площею та 

магнітними властивостями матеріалу магнітопроводу. 

2. Обґрунтуйте необхідність загострення фронту імпульсів при КВІВ-обробці 

харчових продуктів та при широкосмуговій електромагнітній імпульсній 

терапії. Наведіть схеми загострення на прикладі КІВ- (КВІВ-)-генератора та 

апарату «АШЕМІТ». 

 



Дисципліна «Техніка сильних електричних та магнітних полів» 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (РЕФЕРАТ) 

 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання та (або) його 

розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1 

Роль сильних імпульсних електричних полів у 

високовольтних імпульсних конденсаторах, 

іскрових розрядниках, біологічних клітинах 

9 

2 Генератори високовольтних імпульсів 16 

3 Замикаючі та розмикаючі комутатори енергії в 

генераторах високовольтних імпульсів 

9 

4 Технології на основі сильних електромагнітних 

полів 

16 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ 

Студент повинний:  

 

поглиблено  розібратися із завданням за  темою  реферату: 1) 2) 3) 4);  

 

дослідити  актуальність  питання;  

 

навести основні принципи роботи пристроїв, методів, факторів що вони 

зазначені в темі; 

 

навести приклади застосування вже існуючих (за наявності) пристроїв, які 

зазначені в темі; 

зробити  самостійний висновок доцільності застосування пристроїв 

зазначених  в  темі, з наведенням переваг та недоліків; 

в кінці - оформити, за використаними в роботі цитуваннями, згідно з 

вимогами регламентуючих документів, список використаних джерел 

інформації. 

 

Робота по індивідуальному завданню представляється у вигляді 

пояснювальної записки у складі: 1) Титульний  аркуш; 2) Зміст; 3) Перелік 

умовних  позначень  та скорочень; 4) Вступ; 5) Основна частина; 

6) Висновки; 7) Список  джерел  інформації. 

Обсяг реферату – приблизно 30 сторінок. 
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