
Додаток 2 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни  Високовольтні вимірювання  

Викладацький склад проф. О.Л. Резинкін 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма Електроенергетика 

Кількість годин 120 

Кредити ECTS 4 

Опис Вивчення дисципліни базується на знаннях  Загальна фізика 

вищої математики, теоретичних основ електротехніки, техніка 

високих напруг.  

Предметом дисципліни “Високовольтні вимірювання" є 

вивчення  основних методів вимірювання високих постійних, 

змінних та імпульсних напруг, великих змінних та імпульсних 

струмів, захисту обладнання від завад, проведення 

дослідження та випробування установок високої напруги. 

Мета вивчення дисципліни – підготовка фахівця, що володіє 

основними методами вимірювання високих постійних, 

змінних та імпульсних напруг, великих змінних та імпульсних 

струмів, захист обладнана від завад, здатного розробляти 

нестандартне вимірювання обладнання та проводиться 

дослідження та випробування установок високої напруги. 

Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни 

студент повинен знати: основні методи вимірювання високих 

постійних, змінних та імпульсних напруг, великих змінних та 

імпульсних струмів, принципи захисту обладнання від завад,  

Вміти проводити дослідження та випробування установок 

високої напруги, розробляти нестандартне вимірювання 

обладнання. 

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку 

методів вимірювання та технікою безпеки при виконанні 

вимірювання на високій напрузі. 

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, поетапне підведення результатів, підсумковий 

контроль. 

Тип дисципліни Професійна підготовка. 

Підсумковий контроль Екзамен  у 7 семестрі. 
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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 
 

Високовольтні вимірювання / High Voltage Measurements 

( 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 «Високовольтні вимірювання / High Voltage 

Measurements»_____________________________________________ 

(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) 
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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 основними методами вимірювання високих 

постійних, змінних та імпульсних напруг, великих змінних та імпульсних струмів, захист 

обладнана від завад, здатного розробляти нестандартне вимірювання обладнання та 

проводиться дослідження та випробування установок високої напруги. 

 
 

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 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Загальна фізика 

Вища математика 

Теоретичні основи 

електротехніки 

Техніка високих напруг 

Метрологія  

Охорона праці  

Промислова електроніка 

 

Експериментальні дослідження електрофізичних процесів  

Техніка експерименту  

Виконання дипломних проектів бакалавра і магістра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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) 

Індивід

уальні 

завданн

я 

студенті

в (КП, 

КР, РГ, 

Р, РЕ) 

Поточн

ий 

контро

ль 

Семестров

ий 

контроль  

Аудит

орні 

занятт

я  

(годин

) 

Самост

ійна 

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 

7 120 64 56 32 16 16  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 

1 Л 1 Вимірювання постійних, змінних та 

амплітуди високовольтних імпульсів.  

Особливості високовольтних вимірювання. 

Задачі курсу. Рекомендована література 

1,2,3 

2 Л 1 Електростатичні вольтметри. Принцип дії. 

Конструкції. Схема Хюнтера  

1 

3 Л 2 Абсолютні вимірювання ВН. Вольтметри 

Томсона і Чернишова. Переваги та недоліки 

статистичних кіловольтметрів. Технічні 

кіловольтметри. 

1,7 

4 ЛЗ 2 Техніка безпеки при вимірюванні ВН. 

Вимірювання ВІН за допомогою технічного  

кіловольтметра С-96 

7 

5 СР 2 Довести нелінійність шкали статичних 

кіловольтметрів. Розглянути можливості 

розширення діапазону їх використання.  

 

6 Л 2 Вимірювання ВН по коефіцієнту 

трансформації в/в трансформатора. Схеми з 

додатковими резисторами. Вибір елементів 

конструктивні особливості 

1,7 

7 СР 2 Високовольтний трансформатор. Форма 

кривої ВН. Корона. Методи боротьби з 

коронуванням 

3,7 

8 Л 1 Ємнісно-випрямляльна схема.  Похибки 

схеми та засоби їх усунення. Обмеження 

методу. Вибір елементів схеми. 

1 

9 СР 2 Випрямлення змінних струмів. Середнє 

значення струму. 

 

10 Л 1 Пік-вольтметр змінного струму. Схема. 

Принцип дії. Зарядна і розрядна похибки та 

засоби їх зменшення. 

1 

11 Л     1 Імпульсний пік-вольтметр. Схема. Принцип 

дії. Похибки методу та похибка зчитування. 

Засоби їх зменшення. 

1 

12 СР 2 Пороговий пік-вольтметр (індуктор ВН).  

13 Л 2 Вимірювальні розрахунки. Принцип дії. 

Вимоги кульові розрядники (КР). Схема 

підключення КР. Стандарти щодо 

1,2,3,7 



 

 

 

 

установлення КР. Урахування зовнішнього 

впливу. Методика вимірювання змінних ВН 

14 Л 2 Особливості вимірювання імпульсних вн за 

допомогою КР. Процедура вимірювання 

імпульсних ВН (U0,5). Ефект полярності 

куль. Переваги і недоліки методу. 

1,2,3,7 

15 СР 6 Розряди у повітрі. Розв'язання задач на 

розрахунок ВН за  таблицями МЭК. 

7 

Модуль 2 

16 Л 2 М.2. Вимірювання імпульсів ВІН 

 Завдання, що виникають перед 

дослідником імпульсних процесів. Метод 

частотний та перехідної характеристики. 

Розшифровка імпульсу. 

1,3 

17 Л 2 Типи перехідних характеристик. Час 

наростання, стала часу та часу реакції  ПХ. 

Оцінювання загального часу наростання 

вимірювальної схеми. 

1,3 

18 СР 4 Гармонічний аналіз (перетворення Фур'є). 

Інтеграл Дюамеля. 

 

19 Л 2 Подільники напруги. Схема. Принцип дії. 

Вимоги до подільники напруги (ПН). 

Аміачний ПН. ПН з урахуванням лінії 

зв'язку та осцилографа. Компенсований ПН. 

1-3 

20 Л 2 Загальна схема ОПН. Вплив паразитних 

ємкостей на коефіцієнт поділу. Методи 

зниження нерівномірності розподілу ВН 

вздовж ПН. Екранований ПН. Конструкції 

екранів. 

1-3 

21 Л 2 Ємністний ПН (ЄПН). Конструкції ЄПН. 

Хвильові процеси в ЄПН. Демпфований 

ЄПН. 

1-3 

22 Л 2 Повна схема заміщення ПН. Розрахунок ПХ  

для повної схеми заміщення. 

1-3 

23 Л 2 Спрощені схеми заміщення та ЄПН для 

розрахунку ПХ подільників. ПХ 

низьковольтного плеча ПН. Узгодження 

підключення ПН до осцилографа. 

1-3 

24 СР 4 Розрахунок перехідних процесів 

операторним  методом 

 

25 Л 2 Експериментальне визначення ПХ 

подільника ВН. Генератори прямокутних 

імпульсів. 

1-3 

26 Л 2 Частотні характеристики ПН. Зв'язок АЧХ і 

ПХ для різних типів ПН. Експериментальне 

визначення АЧХ і ФЧХ.  

1-3 

27 Л 1 Елементна база для виготовлення ОПН. В/в 

резистори. Розрахунок L і Сз параметрів 

ОПН. Конструкції ОПН. 

3 

28 СР 2 Хвильові процеси в кабелях.  



 

 

 

 

29 Л 2 Електрооптичний вольтметр Керра. Схема, 

принцип дії. Вимоги до елементів схеми. 

Вибір рідини ЯК. Переваги і недоліки 

вольтметра. Розшифровка осцилограм. 

1,3,6 

30 Л 2 Електрооптичний вольтметр Поккельса. 

Схема, принцип дії. Електрооптичні 

кристали. Вплив струкційного ефекту. 

Недоліки вольтметра. Оптоелектроніка у в/в 

вимірюваннях. Оптронна пара. Схема 

використання. 

1,3,6 

31 СР 2 Світловий вектор. Поляризація світла. 

Оптично вісь кристала. Заломлення світла. 

 

Модуль 3 

31 Л 2 Вимірювання великих імпульсних струмів  

Метод шунта. Принцип вимірювання. 

Мхема заміщення. Основні джерела 

похибок шунта. Матеріали для 

виготовлення шунтів. Стрижневий та 

петльовий шунти. Розрахунок їх 

індуктивності. 

1,3-5 

32 Л 2 Коаксіальний і дисковий шунти. Розрахунок 

L і R шунтів. Схеми для розрахунку ПХ 

шунтів. Розрахунок теплової та динамічної 

стійкості шунтів. АЧХ і ПХ шунтів. 

Розрахунок шунта. 

1,3-5 

33 СР 4 Розрахунок індуктивності системи 

провідників. Нагрів провідників змінним та 

імпульсним струмом. 

 

34 Л 2 Пояс Роговського (ПР). Конструкція. 

Принцип дії. Схема заміщення. Методи 

інтегрування сигналу на виході ПР. 

1,3,4 

35 Л 2 RC i RL - інтегратори. Передатні 

характеристики ПР. Калібрування ПР. 

Розрахунок параметрів ПР. 

3,4,1 

36 Л 2 Визначення присутності завад на 

осцилограмі імпульсу. Стрибки потенціалу. 

Наведення на осцилограф 

1,3 

37 Л 2 Наведення на вимірювальний кабель за 

рахунок електричного та магнітного полів. 

Опір зв'язку кабеля (розрахунок та 

експериментальне визначення) 

1 

38 ЛЗ 4 Вимірювання власних параметрів та 

параметрів навантаження МІУ. 

Калібрування поясу Роговського. 

8 

39 ЛЗ  
Вимірювання імпульсних ВН за допомогою 

КР. Калібрування вольтметру заряда ГІН. 

 

40 ЛЗ 4 
Калібрування ОПН за допомогою кульового 

розрядника. 

 

41 ЛЗ  
Вимірювальне обладнання та боротьба з 

заводами у в/в лабораторії (НДПКУ 

 



 

 

 

 

"Молнія") 

Разом (годин)    

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацювання матеріалу в попередніх дисциплін 10 

 Опрацювання лекційного матеріалу 30 

 
Розв'язання задач на визначення розрядної напруги та 

коефіцієнту поділу узгоджених 6 

2 Підготовка до лабораторних робіт та їх захисту 15 

3 Підготовка до контрольних робіт 15 

4 Завдання на технічну творчість 10 

 Разом  

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
___________________________________Р____________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1  9 

2  16 

3  9 

4  16 

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Навчання з курсу "Високовольтні вимірювання"  здійснюється у формі 

навчальних занять (лекції, практичні заняття, консультації), а також у формі 

самостійної роботи (опрацювання навчального матеріалу, підготовка до 

лабораторних та контрольних робіт, розв'язання технічних завдань). 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль: опитування на заняттях, допуск до лабораторних 

занять.  

Модульний контроль: контрольні роботи, завдання лабораторних робіт. 
 

№ 

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 

30 30 – – 20 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 

 

1. Шваб А. Изменения на высоком напряжении. -М.: Энергоатомиздат, 1983 

2. Рябов Б.М. измерение высоких импульсных напряжений. -М.: Энергоатомиздат, 

1983 

3. Хужекин И.П. Испытательные установки и измерения на высоком напряжении. 

-М.: Энергия, 1980 

4. Болотин И.Б., Эйдель Л.З. Изменения в режимах короткого замыкания. -Л.: 

Энергоатомиздат, 1988 

5. Векспер М.С. , Теплинский А.М. Шунты переменного тока. -Л.: 

Энергоатомиздат, 1987 

 

 

 

 

Допоміжна література 

 

 Зубков В.П., Крастина Л.Д. Оптико-электронные методы измерения тока и 

напряжения в установках высокого напряжения. -М.: Информэнерг, 1985 

 Техника высоких напряжений / под ред. М.В. Костенко. -М.: Высш. школа, 1995 



Теорія електричних та магнітних полів в електрофізичних та енергетичних пристроях  

 

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 

 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 

Предметом дисципліни “Високовольтні вимірювання" є вивчення  основних методів вимірювання 

високих постійних, змінних та імпульсних напруг, великих змінних та імпульсних струмів, захисту 

обладнання від завад, проведення дослідження та випробування установок високої напруги. 

Цілі курсу 

Підготовка фахівця, що володіє основними методами вимірювання високих постійних, змінних та 

імпульсних напруг, великих змінних та імпульсних струмів, захист обладнана від завад, здатного 

розробляти нестандартне вимірювання обладнання та проводиться дослідження та випробування 

установок високої напруги. 

Формат  

Загальна кількість годин: 

120 годин, з них 32 години лекцій, 16 годин практичних занять,  16 годин лабораторних занять, 56 годин 

самостійної роботи. 

Семестр 7 



Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен 

знати: основні методи вимірювання високих постійних, змінних та 

імпульсних напруг, великих змінних та імпульсних струмів, принципи 

захисту обладнання від завад,  

Вміти проводити дослідження та випробування установок високої 

напруги, розробляти нестандартне вимірювання обладнання. 

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку методів 

вимірювання та технікою безпеки при виконанні вимірювання на високій 

напрузі. 

 

Теми що розглядаються. 

Тема 1 Вимірювання постійних, змінних та амплітуди високовольтних 

імпульсів. Особливості високовольтних вимірювання. 

Тема 2 Технічні засоби вимірювання. 

Тема 3 Завдання, що виникають перед дослідником імпульсних процесів. 

Метод частотний та перехідної характеристики.  

Тема 4 Розшифровка імпульсу. 

Тема 5 Фактори, що впливають на вимірювання 

Тема 6 Розрахунок похибки вимірювання та методи її зменшення. 

Форма та методи навчання. Навчання з курсу "Високовольтні 

вимірювання"  здійснюється у формі навчальних занять (лекції, практичні 

заняття, консультації), а також у формі самостійної роботи (опрацювання 

навчального матеріалу, підготовка до лабораторних та контрольних робіт, 

розв'язання технічних завдань). 
 

Методи контролю. Система контролю якості навчання містить щотижневе 

поточне опитування та  контрольних робіт, проведення модульних контролів, 

складання заліку та іспиту. 

Розподіл балів, які отримують студенти. 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. 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 

30 30 – – 20 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; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

- невміння 

використовуват

и теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 



відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

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 

(непринципов

их) 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 

фундаменталь

них 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 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

         1. Електростатичний вольтметр з поступальним рухом рухомої частини. 

         2. Компенсований ОПН. 

         3. Наведення, зумовлені стрибками потенціалу на заземлювальному 

резисторі. Метод боротьби з ними. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2  

         1. Переваги та недоліки електростатичних вольтметрів. 

         2. Дослідження передатних властивостей імпульсних вимірювачів 

методом перехідної характеристики. 

         3. Петльовий шунт. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3  

         1. Ємністно-випрямляльна схема для вимірювання  змінних ВН. 

         2. Дослідження передатних властивостей імпульсних вимірювачів 

методом частотних характеристик. 

         3. Коаксіальний шунт. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 

         1. Електростатичний вольтметр з обертальним рухом рухомої частини. 

         2. Подільник для вимірювання високої імпульсної напруги. Вимоги до ПН. 

         3. Наведення на кабель, що обумовлені Н-складовою поля завад. Методи 

боротьби. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 

         1. Вимоги до вимірювальних розрядників. 

         2. Конструктивне виконання ємнісних подільників напруги. 

         3. Опір зв’язку вимірювального кабелю. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 

1. Вимірювання амплітуди змінних ВН за коефіцієнтом трансформації 

високовольтного трансформатора. 

         2. Повна та спрощена схеми заміщення ОПН для розрахунку його 

перехідної характеристики. 

         3. Пояс Роговського. Конструкція. Принцип дії. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 

         1. Абсолютний електростатичний вольтметр Томсона. 

         2. Демпфований ємнісний ПН. 

         3. Вплив індуктивності шунта на амплітудно-часові параметри імпульсу 

падіння напруги на шунті. 

 

 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 

         1. Пік-вольтметр змінного струму. 

         2. Еквівалентні схеми заміщення для розрахунку перехідної 

характеристики ємнісного ПН. 

         3. Визначення шляхів проникнення завад у осцилограф. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 

         1. Імпульсний пік-вольтметр. 

         2. Перехідна та амплітудно-частотна характеристики шунта. 

         3. Екрановані омічні ПН. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 

1. Вольтметр Керра. Схема. Принцип дії. 

         2. Принцип вимірювання струму за допомогою шунта. Похибки шунта. 

         3. Зв’язок між перехідними та частотними характеристиками ПН. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 

         1. Вольтметр Поккельса. Схема. Принцип дії. 

         2. Узгоджене підключення низьковольтного плеча подільника напруги. 

         3. Перехідні характеристики омічного ПН. Вплив L та С параметрів ОПН 

на вигляд перехідної характеристики. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 

  1. Прилад з додатковим резистором для вимірювання високих напруг. 

         2. Експериментальне визначення перехідної характеристики ПН. 

         3. Наведення, зумовлені завадами у колах синхронізації та живлення. 

Методи боротьби з ними. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 

         1. Схема включення кульового розрядника  у коло, що досліджується. 

         2. Низьковольтне плече омічного ПН. 

         3. Пояс Роговського  з RC-інтегратором. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 

         1. Використання оптоелектроніки у високовольтній вимірювальній 

техніці. 

         2. Засоби визначення наявності наведень на осцилограмі вимірюваного 

імпульсу. 

         3. Розрахунок перехідної характеристики низьковольтного плеча ПН. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15 

         1. Послідовність дій при вимірюванні змінних ВН за допомогою кульових 

розрядників. 

         2. Схема заміщення коаксіального шунта для визначення його перехідної 

характеристики. 

         3. Пояс Роговського з RL-інтегратором. 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16 

         1. Послідовність дій при вимірюванні імпульсних ВН за допомогою 

кульових розрядників. 

         2. Джерела похибок ємнісних подільників напруги. 

         3. Розрахунок електродинамічної та термічної стійкості коаксіального 

шунта. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17 

         1. Засоби вимірювання амплітуди змінної високої напруги. 

         2. Конструктивне виконання омічних ПН. 

         3. Розрахунок спотворення тривалості фронту імпульсу вимірювачем, що 

включає подільник напруги, кабель, підсилювач, осцилограф. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18 

         1. Засоби вимірювання діючого значення змінної високої напруги. 

         2. Вплив ємності на землю та паралельної ємності на перехідну 

характеристику ОПН. 

         3. Переваги та недоліки вимірювання струмів поясом Роговського. 
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