
Додаток 2 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни  Техніка високих напруг 

Викладацький склад проф. О.Л. Резинкін 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма Електроенергетика 

Кількість годин 180 

Кредити ECTS 6 

Опис Вивчення дисципліни базується на знаннях  з загальної 

фізики,теоретичних основ електротехніки, електротехнічних 

матеріалів, електричних систем та мереж. 

Предметом дисципліни “Техніка високих напруг" є вивчення,  

проектування та експлуатація високовольтних 

електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних 

комплексів та систем, проведення дослідження та 

випробування установок високої напруги. 

Мета вивчення дисципліни – підготовка фахівця, що володіє 

базовими знаннями з теорії електрофізичних процесів, що 

розвиваються в ізоляції обладнання електричних систем та 

мереж під впливом високих напруг і сильних 

електромагнітних полів, та засобам зниження їх негативного 

впливу в об’ємі, необхідному для вивчення профілюючих 

дисциплін та виконання досліджень в області, яка 

визначається спеціальністю «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

 

Результати навчання. Вміння використовувати професійні 

знання, що пов’язані з вибором апаратів та пристроїв високої 

напруги, проектуванням, монтажем та експлуатацією 

високовольтних електроенергетичних, електротехнічних, 

електромеханічних комплексів та систем. 

Методи навчання: у викладанні навчальної дисципліни 

«Техніка високих напруг» є: словесні (бесіда, дискусія, 

лекція, робота з книгою), наочні (ілюстрація практичними 

прикладами), практичні (практичні вправи, дослідження 

процесів і явищ за допомогою спеціального лабораторного 

обладнання). 

Активні методи навчання, які застосовуються: дискусія, 

проблемні методи. 

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. 

Тип дисципліни Професійна підготовка. 

Підсумковий контроль Екзамен  у 6 семестрі. 

 



 

 

 

 

Форма № ПК-01 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Кафедра  _______________інженерної електрофізики                                      ___ 
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  ___________ інженерної електрофізики _________________ 
                 (назва кафедри ) 

 

____________      ___Олег РЕЗИНКІН____ 
                                                                                         (підпис)                         (ініціали та 

прізвище) 
 

«_____»____________2021 року 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Техніка високих напруг / High Voltage Equipment  
( назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

рівень вищої освіти_______бакалаврський          ___________________________ 
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 ) 

 

вид дисципліни ________ професійна підготовка_________________ 
(загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова) 

 

форма навчання ____________денна, заочна ______________________________ 



 

 

 

 

(денна / заочна/дистанційна) 

 

 

Харків – 2021 рік 

 

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Техніка високих напруг / High Voltage 

Equipment »__________________________________________________ 
(назва дисципліни) 

 

 

 

Розробники: 

 

Зав.каф., проф. д.т.н._ _____________         Олег РЕЗИНКІН 
(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 «30» серпня 2021 року  № 1 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Шифр та назва освітньої 

програми 
ПІБ Гаранта ОП Підпис, дата 

Електроенергетика Галина ОМЕЛЯНЕНКО  

 

 

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 

    

    

    

    

    

 

 
 



 

 

 

 

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: – підготовка фахівця, що володіє базовими знаннями з теорії 

електрофізичних процесів, що розвиваються в ізоляції обладнання електричних 

систем та мереж під впливом високих напруг і сильних електромагнітних полів, 

та засобам зниження їх негативного впливу в об’ємі, необхідному для 

вивчення профілюючих дисциплін та виконання досліджень в області, яка 

визначається спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». 

 

Компетентності, на отримання яких спрямовані заняття:  

ЗК1, ЗК14,  ПК5, ПК-11, ПК13 
 

 (Вказується шифр компетентності з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, яка забезпечується даною навчальною дисципліною) 

 

Результати навчання:  

(Вказується шифр результатів навчання з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, які забезпечуються даною навчальною дисципліною.) 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається  на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Фізика Електрична частина станцій та підстанцій 

Електротехнічні матеріали Електрофізичні технологічні установки 

Теоретичні основи електротехніки 
Основи проектування високовольтних імпульсних 

установок 

Електричні системи та мережі 
Техніка та планування наукового експерименту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

Семе

стр 

Загаль

ний 

обсяг  

(годин

) / 

кредит

ів 

ECTS 

З них 

За видами аудиторних 

занять (годин) Індивіду

альні 

завданн

я 

студенті

в (КП, 

КР, РГ, 

Р, РЕ) 

Поточн

ий 

контро

ль 

Семестров

ий 

контроль  

Аудит

орні 

занятт

я  

(годин

) 

Самості

йна 

робота  

(годин) 

Лек

ції 

Лаборат

орні 

заняття 

Практ

ичні 

занятт

я, 

семіна

ри 

Контро

льні 

роботи  

(кількіс

ть 

робіт) 

Зал

ік 

Екза

мен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 180 80 100 48 16 16 Р 3  ісп. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 

49%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п. 

Види 

навчальних 

занять (Л, 

ЛЗ, ПЗ, 

СР) 

Кількість 

годин 

Номер семестру (якщо дисципліна 

викладається у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного 

заняття. Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 

література 

(базова, 

допоміжна) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Тема 1. Електричний розряд у вакуумі 

1 Л 2 Стадії розряду у вакуумі.  1-13 

2 Л 2 Вакуумний пробій, поверхня електродів та її 

вплив на вакуумний пробій. 

1-13 

3 Л 2 Поняття щодо автоелектронної емісії, аналіз 

типів емісійних центрів, що призводять до 

пробою вакуумного проміжку. Критерії 

вакуумного пробою. Ініціювання 

вакуумного пробою плазмою. 

1-13 

4 Л 2 Електричний вибух металу. Вибухова 

електронна емісія. Струм вакуумної іскри. 

1-13 

5 ПР 2 Визначення електричної стійкості вакууму.  

Тема 2. Електричний розряд у газах. 

6 Л 2 Загальні відомості щодо розряду в газах. 

Аналіз залежності струму і напруги на 

газовому проміжку в процесі розряду. 

1-13 

7 Л 2 Процес виникнення розряду в газі, 

електронна лавина. Типи розрядів у газах.  

1-13 

8 Л 2 Таунсендівський розряд, закон Пашена. 

Стримерний розряд. Корона та довгі іскри, 

ультракорона.  

1-13 

9 Л 1 Струм іскри та зниження напруги на 

проміжку. Вибухова емісія електронів, 

моделі опору іскри 

1-13 

10 ЛР 4 Дослідження розряду у повітрі між 

електродами різної форми. 

 

11 ПР 2 Визначення електричної стійкості газових 

проміжків. 

 

Тема 3. Електричний розряд у рідких діелектриках 

12 Л 2 Класифікація рідких діелектриків, основні 

чинники, що впливають на пробій рідких 

діелектриків.  

1-13 

13 Л 1 Вплив вологи та мікродомішок на пробій. 

Вплив тиску. Вплив температури. Вплив 

тривалості дії напруги.  

1-13 

14 Л 1 Вплив геометрії електродів, відстані між 1-13 



 

 

 

 

ними, матеріалу та полярності на пробивну 

напругу. Бар’єрний ефект 

15 ЛР 4 Дослідження розряду у рідких діелектриках 

між електродами різної форми. 

 

16 ПР 2 Визначення електричної стійкості рідких 

діелектриків. 

 

Тема 4. Електричний розряд у твердих діелектриках 

17 Л 2 Види пробою твердого діелектрика. Фізичні 

явища в діелектрику при впливі 

електричного поля.  

1-13, 15 

18 Л 2 Часткові розряди. Накопичення об'ємного 

заряду. 

1-13 

19 Л 6 Електролюмінесценція. Старіння твердих 

діелектриків. 

1-13 

20 ЛР 4 Дослідження впливу різних факторів на 

напругу перекриття по поверхні 

твердого діелектрика. 

 

21 ПР 2 Визначення електричної стійкості 

тонких твердих діелектриків. 

 

Модуль 2 

Тема 5. Перенапруги в електричних мережах. 

22 Л 2 Загальна характеристика перенапруг та 

засобів захисту від них.  

1-13 

23 Л 2 Блискавка як джерело грозових перенапруг, 

етапи утворення блискавки. 

1-13 

Тема 6.  Грозозахист об’єктів електроенергетики.  

24 Л 2 Блискавичними. Зони захисту 

блискавичників різних типів.  

1-13 

25 Л 2 Захисні апарати та пристрої. Захисні 

проміжки.  

1-13 

26 Л 2 Трубчасті розрядники. Довгоіскрові 

розрядники. Вентильні розрядники. 

Магнітовентильні розрядники. Нелінійні 

обмежувачі перенапруг. 

1-13 

27 ЛР 4 Визначення зони захисту стержньових 

блискавковідводів. 

 

28 ПР 4 Розрахунок зони захисту блискавичників 

різних типів. 

 

Тема 7. Високовольтні ізоляційні конструкції та випробувальні установки. 

29 Л 2 Ізоляція повітряних ліній електропередачі. 

Лінійні ізолятори. Ізолятори та ізоляційні 

конструкції відкритого розподільчого 

пристрою. Ізоляційні конструкції з газовою 

ізоляцією. 

1-13, 16 

30 Л 4 Загальні відомості про ізоляцію силових 

трансформаторів. Конструкція ізоляції 

трансформаторів. Експлуатація ізоляції 

1-13 



 

 

 

 

трансформаторів. Конструкція силових 

конденсаторів. Ізоляція силових 

конденсаторів. 

31 Л 2 Загальна характеристика силових кабелів. 

Основні конструкції кабелів високої 

напруги. Випробування ізоляції кабелів. 

1-13,17 

32 Л 2 Загальна характеристика випробувань. 

Випробувальні напруги промислової 

частоти.  

1-13,17 

33 Л 2 Випробувальні трансформатори і методи 

випробування ізоляції напругою 

промислової частоти. Випробувальні 

напруги комутаційних імпульсів. 

1-13, 17 

34 ПР 4 Складання плану випробування ізоляції  

елементів силового обладнання. 

 

Разом (годин) 80   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацювання матеріалу в попередніх дисциплін 10 

2 Опрацювання лекційного матеріалу 40 

3 Підготовка до лабораторних робіт та їх захисту 15 

4 Підготовка до контрольних робіт 15 

5 Завдання на технічну творчість 20 

 Разом 100 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
___________________________________Р____________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1 Визначення електричної стійкості вакууму. 6 

2 Визначення електричної стійкості газових проміжків. 8 

3 Визначення електричної стійкості рідких діелектриків. 10 

4 Визначення електричної стійкості тонких твердих 

діелектриків. 

12 



 

 

 

 

 

 

Методами навчання у викладанні навчальної дисципліни «Техніка високих 

напруг» є: словесні (бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою), наочні (ілюстрація 

практичними прикладами), практичні (практичні вправи, дослідження  

процесів і явищ за допомогою спеціального лабораторного обладнання). 

Активні методи навчання, які застосовуються: дискусія, проблемні методи. 

 

Методами контролю у викладанні навчальної дисципліни «Техніка високих 

напруг» є усний та письмовий контроль під час проведення поточного та 

семестрового контролю. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних робіт, 

виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань; 

з лабораторних робіт – за допомогою перевірки виконаного розрахункового 

завдання та шляхом перевірки матеріалу під час допуску до виконання 

лабораторних робіт, а також перевірки та захисту звітів після виконання 

лабораторних робіт. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною  

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль також проводитися в усній формі по 

екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями. 

Результати поточного контролю враховуються як допоміжна інформація 

для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних та лабораторних 

занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 

№ 

з/п 
Назва модульної контрольної роботи  

Терміни 

проведення  

(на якому тижні) 

1 Вольтметри постійного та змінної високої напруги, кульові 

розрядники 

5 

2 Подільники напруги. Передатні характеристики імпульсних 

вимірників 
11 



 

 

 

 

3 Вимірювання великих струмів. Завади при вимірюваннях 16 

4 Завдання лабораторних робіт 14-16 

 

Сумарна оцінка за кожен модуль може бути розрахована як середнє 

арифметичне оцінки за модульну контрольну роботу та оцінки за теоретичне 

опитування (колоквіум) за умови виконання всіх індивідуальних завдань 

поточного модуля. 

Семестровий контроль: екзамен в усній формі за екзаменаційними білетами. 

Результати поточного контролю (сумарна оцінка за кожен модуль) за бажанням 

студента враховуються на екзамені. 

 

 
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 

 

 конспект лекцій 

 перелік питань до екзамену 

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

 Підручники та монографії 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

 

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

 

1. Техніка та електрофізика високих напруг. Навч. посіб./ за редакцією 

В.О. Бржезицького та В.М. Михайлова.– Харів: НТУ «ХПІ» – Торнадо, 2005 . – 

930 с. 

2. Техника высоких напряжений: Учебн. пособие для вузов; Под ред. Г.С. 

Кучинского - СПБ: Изд. ПЭИПК 1998, - 700 е.; ил. 

3. Г. С. Кучинский , В.Е. Кизеветтер, Ю.С. Пинталь. Изоляция установок 

высокого напряжения– М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с; 

 

Додаткова література: 

 

4. Техника высоких напряжений / Под ред. Д. В. Разевига. – М.: Энергия, 1976. 
– 488 с.  
5. Базуткин В.В. и др. Техника высоких напряжений. Изоляция и 

перенапряжения в электрических системах. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 464 с. 

6. Бабиков М. А., Комаров Н. С., Сергеев А. С. Техника высоких напряжений / 

Под ред. М. А. Бабикова. – М., Л.: Государственное энергетическое 

издательство 1947. – 312 с; 

7. Богатенков И. М., Иманов Г. М., Кизеветтер М. В. и др. Техника высоких 

напряжений: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Г. С. Кучинского. – СПб.: Изд-

во ПЭИПК, 1998. – 700 с; 

8. Долгинов А. И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. – М.: 



 

 

 

 

Энергия, 1968. – 464 с; 

9. Степанчук К.Ф., Тиняков Н.А. Техника высоких напряжений. Учебное 

пособие для электроэнергетических специальностей втузов. – 2-е изд., перераб и 

доп.  
– Минск.: Высшая школа, 1982. – 367 с. 
10. Стефанов К. С. Техника высоких напряжений. – Л.: Энергия, 1967. – 495 с; 
11. Техника высоких напряжений / Под ред. проф. Л. И. Сиротинского. – М., Л.: 

Государственное энергетическое издательство 1940. – 352 с; 

12. Техника высоких напряжений / Под ред. М. В. Костенко. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Высшая школа, 1973. – 528 с; 

13. Техника высоких напряжений: теоретические и практические основы 

применения: Пер. с нем./М. Бейер, В. Бек, К. Меллер, В. Цаенгль; / Под ред. 

проф. В. П. Ларионова. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 555 с; 

14. Ф. Пик Диэлектрические явления в технике высоких напряжений.: Пер. с 

англ./ Боисоглебского В . П., Кисилева А. П., Марьяновского Д. И. И др./ Под 

ред. проф. Г. Л. Эпштейна. – М., Л.: Государственное энергетическое 

издательство 1934. – 362 с; 
15.  В. И. Левитов Корона переменного тока. – М.: Энергия, 1969. – 272 с; 
16. Г. Н. Александров, В.Л. Иванов, В.Е. Кизеветтер Электрическая прочность 

наружной высоковольтной изоляции. –Л.: Энергия, 1969. – 240 с; 

17. Высоковольтное испытательное оборудование и измерения / Под ред. проф. 

А. А. Воробьева. – М., Л.: Государственное энергетическое издательство 1960. – 

584 с. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. http://library.kpi.kharkov.ua/ 

 

2. http://web.kpi.kharkov.ua/ 

 
 

http://library.kpi.kharkov.ua/
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факультет 
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 Резинкін Олег Лук’янович, orezynkin@gmail.com  
 

 

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

наукової та науково-педагогічної роботи – 37 років. Автор та співавтор понад 130 наукових, 

навчально-методичних праць, монографій та винаходів. Підготував лекційні курси та читає 

українською та англійською мовами лекції з дисциплін «Техніка сильних електричних та магнітних 

полів», «Високовольтні вимірювання», «Моделювання електроенергетичних і електромеханічних 

систем та пристроїв» та інші.  
 

Загальна інформація про курс 

Анотація Дисципліна спрямована на вивчення студентами електрофізичних процесів в високовольтному 

обладнанні. 

Цілі курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» полягає в наданні студентам 
базових знань з теорії електрофізичних процесів, що розвиваються в ізоляції обладнання електричних 
систем та мереж під впливом високих напруг і сильних електромагнітних полів, та засобам зниження 
їх негативного впливу в об’ємі, необхідному для вивчення профілюючих дисциплін та виконання 
досліджень в області, яка визначається спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». 

Формат  

 
Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Загальний обсяг дисципліни – 180 годин, лекцій – 48 години, лабораторні роботи – 16 годин, 

самостійна робота – 100 годин 

Семестр 6 



Результати навчання. Вміння використовувати професійні знання, що пов’язані 

з вибором апаратів та пристроїв високої напруги, проектуванням, монтажем та 

експлуатацією високовольтних електроенергетичних, електротехнічних, 

електромеханічних комплексів та систем. 

 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Електричний розряд у вакуумі 

Тема 2. Електричний розряд у газах. 

Тема 3. Електричний розряд у рідких діелектриках 

Тема 4. Електричний розряд у твердих діелектриках 

Тема 5. Перенапруги в електричних мережах. 

Тема 6.  Грозозахист об’єктів електроенергетики.  

Тема 7. Високовольтні ізоляційні конструкції та випробувальні установки. 

 

Форма та методи навчання 

Методами навчання у викладанні навчальної дисципліни «Техніка високих 

напруг» є: словесні (бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою), наочні (ілюстрація 

практичними прикладами), практичні (практичні вправи, дослідження 

процесів і явищ за допомогою спеціального лабораторного обладнання). 

Активні методи навчання, які застосовуються: дискусія, проблемні 

методи. 

 

Методи контролю 

Методами контролю у викладанні навчальної дисципліни «Техніка високих 

напруг» є усний та письмовий контроль під час проведення поточного та 

семестрового контролю. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних робіт, 

виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань; 

з лабораторних робіт – за допомогою перевірки виконаного розрахункового 

завдання та шляхом перевірки матеріалу під час допуску до виконання 

лабораторних робіт, а також перевірки та захисту звітів після виконання 

лабораторних робіт. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль також проводитися в усній формі по екзаменаційних 

білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями. 

Результати поточного контролю враховуються як допоміжна інформація 

для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних та лабораторних 

занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

 

Контрольні 
роботи 

Лабораторні 
роботи 

КР 
(КП) 

РГЗ 
Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 40 - - - - 20 100 

 

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. 

1). 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 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 
Рейтин

гова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

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 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 

 

 

 

Д 

 

 

 

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 

  

 

Незадовільно 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

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  

  

 

 

 

Незадовільно 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

             

- 

- 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 

 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається  на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Фізика Електрична частина станцій та підстанцій 
Електротехнічні матеріали Електрофізичні технологічні установки 

Теоретичні основи 

електротехніки 

Основи проектування високовольтних 
імпульсних установок 

Електричні системи та мережі 
Техніка та планування наукового 
експерименту 
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1. Розподіл напруги уздовж поверхні твердих діелектриків. Поверхневий пробій 

ізоляційних проміжків.  

2.  Впровадження конденсаторних обкладинок у високовольтних вводах для 

зниження неоднорідності електричного поля. 

3.  Координація високовольтної ізоляції.  

4. Розподіл електричного поля у закраїні конденсаторної секції.  

5. Розподіл змінної та постійної напруги в неоднорідній ізоляції з урахуванням 

провідності та діелектричної проникності її складових частин. 

6. Іонізація та збудження молекул газу. Фізичні механізми іонізації  

7. Ударна іонізація молекул газу.  

8. Фотоіонізація молекул газу. 

9. Термоіонізація молекул газу.  

10. Поверхнева іонізація. Випускання вільних електронів з поверхні електродів.  

Потенціал поверхневої іонізації.  

11. Поверхнева ударна іонізація.  

12. Поверхнева фотоіонізація. (Фотоелектронна емісія)  

13. Термічна емісія електронів з катоду.  

14. Автоелектронна емісія.  

15. Захват електронів молекулами газу (прилипання електронів). Утворення 

негативних іонів. Потенціал спорідненості до електрону. 

16. Рекомбінація заряджених часток.  

17. Рухливість в електричному полі та дифузія заряджених часток.  

18. Холодна плазма Ступінь іонізації та температура плазми.  

19. Коефіцієнт ударної іонізації.  

20. Утворення електронних лавин.  

21. Самостійний та несамостійний газовий розряд. Умова самостійності газового 

розряду.  

22. Розрядна напруга у проміжку з однорідним електричним полем. Закон Пашена.  

23. Стрімерна форма розряду у малому проміжку з однорідним електричним полем.  

24. Самостійний розряд у різко неоднорідному полі. Лавинна корона.  

25. Стрімерна корона. Утворення анодного та катодного стрімерів.  

26. Струм коронного розряду. Імпульси Тричела.  

27. Перехід стрімерного розряду у іскровий у довгих повітряних проміжках. Лідерна 

форма розряду.  

28. Перехід від лідерної форми розряду до головного розряду у довгих проміжках.  

29. Ступеневий лідер. Утворення об’ємного заряду та зворотної корони при 

електричному пробої у довгих повітряних проміжках.  

30. Струм стікання зарядів на стадії головного розряду при електричному пробої у 

довгих повітряних проміжках.  



  

31. Іскрова форма розряду. Розподіл щільності газу по радіусу циліндричного каналу 

іскри. Затримка газового розряду при прикладенні до проміжку імпульсної 

напруги.  

32. Залежності поздовжньої напруженості електричного поля та питомого опору 

каналу розряду від амплітуди імпульсного струму.  

33. Форми імпульсних струмів молнієвих розрядів згідно до стандартів ДСТУ та MIL.  

34. Дугова форма газового розряду.  

35. Бар’єрний ефект у іскрових проміжках.  

36. Вплив атмосферних умов на розрядні напруги повітряних проміжків. Електричний 

пробій у газових проміжках з підвищеним тиском.  
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