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1. Мета навчальної дисципліни 

Дисципліна «Електричні апарати» є обов’язковим освітнім компонентом освітньо-

професійних програм (ОП): «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 

«Електротехнічні системи електроспоживання», «Електричний транспорт» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Метою дисципліни є досягнення компетентностей, які основані на зазначених в освітньо-

професійних програмах. 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК02). 

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК05). 

3. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та 

електротехніки (ФК12). 

4. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані 

з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики (ФК14). 

У процесі вивчення дисципліни у студентів формуються наступні «соціальні навички» Soft 

skills: 
1. Особистісні: здатність ефективно використовувати робочий час при вивченні нового 

теоретичного матеріалу і закріплені його в рамках виконання лабораторних робіт та 

контрольного завдання (ОН1); здатність приймати обґрунтовані рішення при виборі, 

експлуатації, налагодженні електричних апаратів, апаратів керування в складі 

технологічних установок (ОН2). 

2. Комунікаційні: здатність усно і письмово формулювати думки під час обговорення 

результатів отриманих при виконанні лабораторних робіт, контрольного завдання, а також 

в рамках заходів з перевірки знань (КН1); відповідати аргументовано на питання стосовно 

тих чи інших властивостей електрообладнання, електричних апаратів, а також тенденцій їх 

розвитку та особливостей застосування (КН3). 

3. Управлінські: працювати в команді при налаштуванні та експлуатації електричної 

комутаційної апаратури захисту, керування (УН1); запобігати можливим виробничим 

конфліктам пов’язаним з налаштуванням та експлуатацією електрообладнання, 

електричних апаратів, апаратів керування (УН4). 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Назва ОП Дисципліни які необхідні для вивчення дисципліни «Електричні апарати» 

Електромеханічні 

системи 

автоматизації та 

електропривод 

ОК15 Електротехнічні матеріали 

Дисципліни, вивчення яких спирається на дисципліну «Електричні апарати» 

ОК22 Електричні системи та мережі 

ОК29 Дипломування 
 

Назва ОП Дисципліни які необхідні для вивчення дисципліни «Електричні апарати» 

Електричний 

транспорт 

ОК15 Електротехнічні матеріали 

ОК17 Електричні вимірювання 

Дисципліни, вивчення яких спирається на дисципліну «Електричні апарати» 

ОК27 Техніка високих напруг 

ОК28 Технологічна практика 
 

Назва ОП Дисципліни які необхідні для вивчення дисципліни «Електричні апарати» 

Електротехнічні 

системи 

електроспоживання 

ОК15 Електротехнічні матеріали 

ОК16 Електричні вимірювання 

Дисципліни, вивчення яких спирається на дисципліну «Електричні апарати» 

ОК24 Тягові та трансформаторні підстанції. 

ОК27 Техніка високих напруг 
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3. Очікувані результати навчання 

Дисципліна «Електричні апарати» повинна забезпечити наступні результати навчання 

(згідно з ОП). 

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання і розуміння: 

ПРН 02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принцип роботи 

пристроїв автоматичного керування, релейного захисту автоматики, мати навички здійснення 

вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань. 

ПРН 03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих 

електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності. 

Застосування знань і умінь: 

ПРН 10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших 

джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність. 

Очікувані результати (ОРН), які повинні бути досягнуті після опанування дисципліни 

«Електричні апарати» 

№ ОРН Рівень Шифр ПРН 

1 

Відтворити наукові і математичні принципи, що лежать в 

основі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 
I ПРН02, ПРН03 

2 

Пояснити сутність фізичних процесів, що протікають в 

електричних апаратах. II ПРН02, ПРН03 

3 

Застосувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, призначення і правил 

експлуатації устаткування та обладнання для вирішення 

технічних задач (розрахунок параметрів вузлів 

електричних комутаційних апаратів, експериментальне або 

теоретичне визначення характеристик апаратів, тощо). 

III 
ПРН02, ПРН03, 

ПРН07 

4 

Застосувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, призначення і правил 

експлуатації устаткування та обладнання для вибору 

електрообладнання, електричних апаратів, апаратів 

керування в залежності до потреб виробництва. 

III 
ПРН02, ПРН03, 

ПРН07 

5 

Застосувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, призначення і правил 

експлуатації устаткування та обладнання при створенні 

систем із застосуванням електрообладнання, електричних 

апаратів, апаратів керування. 

III 
ПРН02, ПРН03, 

ПРН07 

6 

На основі аналізу технічної документації та режимів 

роботи визначити причини несправностей вузлів 

електричних апаратів, а також сприяти розповсюдженню 

сучасного електрообладнання, електричних апаратів, 

апаратів керування. 

IV ПРН07 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала 

ЕКТС 
Очікуванні результати навчання 

А 

Здобувач освіти глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал. 

Вичерпно та логічно викладає його в усній та письмовій формі. Знає сутність 

фізичних процесів, що протікають в апаратурі та володіє математичним 

апаратом, що їх описує. На основі розрахунків та теоретичних знань здобувач в 

змозі пропонувати обґрунтовані рішення щодо вибору електричних апаратів, 

апаратів керування в залежності до потреб. 

В 

Здобувач освіти в повному обсязі знає програмний матеріал і за суттю викладає 

його в усній та письмовій формі. Володіє методами розрахунку та вибору 

електричних апаратів, апаратів керування але припускається незначних 

помилок. Обмежено використовує можливості сучасної елементної бази. 

С 

Здобувач освіти задовільно знає програмний матеріал і викладає його в усній та 

письмовій формі. Знає фізичні закони, що лежать в основі роботи комутаційної 

апаратури. Володіє методами розрахунку та вибору електрообладнання у 

відповідності з вимогами виробництва проте питання забезпечення 

оптимального їх функціонування викликає у нього певні складності. 

D 

Здобувач освіти знає тільки основний програмний матеріал, припускає 

неточності, недостатньо чіткі формування, непослідовність у викладенні 

відповідей в усній або письмовій формі. Знає порядок інженерних розрахунків 

при виборі базового комутаційного обладнання та апаратури керування. 

Припускається помилок під час практичного здійснення розрахунків. 

Е 

Здобувач освіти знає тільки основний програмний матеріал, припускає грубі 

неточності, нечітко формулює і непослідовно дає відповіді в усній або 

письмовій формі. Достатньо знає порядок інженерних розрахунків при виборі 

базового комутаційного обладнання та апаратури керування. Припускається 

грубих помилок під час практичного здійснення розрахунків. 

FX 

Здобувач освіти не володіє основним програмним матеріалом, допускає грубі 

помилки, які свідчать про нерозуміння матеріалу. Орієнтується у основних 

поняттях дисципліни проте не має уяви про методики розрахунків та вибору 

обладнання. На питання дає здебільшого не вірні відповіді. 

F 
Здобувач освіти не розуміє і не орієнтується у матеріалі, не дає відповіді на 

запитання. 

Досягнення вищих оцінок за шкалою ЕКТС базується на досягнутих нижче. 

5. Види діагностування результатів навчання 

Вид контролю Бал 

ПК1 20 

МК1 25 

ПК2 25 

МК2 30 
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Співставлення шкал оцінювання 

Екзамен, диференційований залік, курсова робота/проект 

Бал 
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за чотирибальною шкалою 

90-100 А Відмінно відмінно 

82-89 B 
Добре 

дуже добре 

75-81 C добре 

67-74 D 
Задовільно 

задовільно 

60-66 E достатньо 

35-59 Fх 
Незадовільно 

незадовільно з повторним складанням контрольного заходу 

1-34 F незадовільно з повторним вивченням дисципліни 

6. Розподіл навчального часу для денної форми навчання 

Форми освітнього 

процесу 

П’ятий семестр 
Усього 

І половина ІІ половина 

год. год. год. 
кредит 

ECTS 

Загальний обсяг за 

навчальним планом 
75 75 150 5 

Навчальні заняття: 32 32 64 

 

– лекції 24 24 48 

– лабораторні заняття 8 8 16 

– практичні заняття - - - 

Самостійна робота: 43 43 86 

– підготовка до 

навчальних занять 
16 16 32 

– виконання та захист 

контрольного завдання 
4 5 9 

– виконання та захист 

курсового проекту 
- - - 

– підготовка до 

контрольних заходів 
23 22 45 

Контрольні заходи: екзамен   
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7. Зміст дисципліни 

Тема Обсяг, години СН 

Заліковий модуль 1 

Лекція 

1. Вступ. Ключові особливості міжнародної термінології. 2 

ОН1; 

ОН2 

2. Функції та основні частини електричних апаратів: 

2.1 Функції електричних апаратів. 

2.2 Головне коло, коло керування, допоміжне коло, полюс та 

порт. Контакти електричних апаратів. 

2.3 Дугогасильні системи комутаційних апаратів. 

6 

3. Тенденції ринку та класифікація електричних апаратів. 2 

4. Вимоги до електричних апаратів. Умови роботи. Позначення та 

маркування. 

6 

5. Електрична апаратура та безпечне використання електричної енергії. 4 

6. Основи теорії горіння та гасіння електричної дуги (Основні 

положення теорії комутації електричних кіл). 

4 

Лабораторні роботи 

1. Дослідження електромагнітних контакторів. Інструкція з техніки 

безпеки та пожежної безпеки встановленим порядком. 

4 ОН1; 

ОН2; 

КН1; 

КН3; 

УН1; 

УН4 

2. Дослідження магнітного пускача. 4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять 16  

2. Виконання контрольного завдання (50%). 4 
ОН2; 

КН1 

3. Підготовка до модульного контролю 23  

Усього годин/кредитів ECTS 75/2,5  

Заліковий модуль 2 

Лекція 

1. Електромеханічні комутаційні апарати низької напруги: 

1.1 Запобіжники. 

1.2 Вимикачі промислового застосування. 

1.3 Вимикачі для побутових електроустановок. 

1.4 Вимикачі, що керуються різницевими струмами. 

1.5 Контактори та пускачі. 

1.6 Апарати кіл керування. 

1.7 Електромагнітні реле. 

1.8 З’єднувальні пристрої та роз’єднувачі. 

16 

ОН1; 

ОН2 

2. Електромеханічні комутаційні апарати середньої напруги: масляні, 

елегазові, вакуумні вимикачі; контактори. 

2 
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3. Електромеханічні комутаційні апарати високої напруги. 2 

4. Комплектні пристрої та суміжне обладнання. 4 

Лабораторні роботи 

1. Дослідження реле часу. 4 ОН1; 

ОН2; 

КН1; 

КН3; 

УН1; 

УН4 

2. Дослідження реле захисту електроприводу. 2 

3. Дослідження плавких запобіжників. 2 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять 16  

2. Виконання контрольного завдання (100%). 5 
ОН2; 

КН1 

3. Підготовка до модульного контролю 22  

Усього годин/кредитів ECTS 75/2,5  
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8. Складова робочої програми дисципліни для заочної форми навчання 

Дисципліна «Електричні апарати» 

Кафедра Електротехніка та електромеханіка 

Код і назва спеціальності Назва ОП 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 

Електричний транспорт 

Розподіл навчального часу за навчальним планом 
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7 150/5 10 6 4 - 140 98 3 9 екзамен 

Календарний план навчальних занять і робіт 
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Тема занять (лекції, практичного і т. н.), 

робіт 

Література 

(номер за переліком), 

гіперпосилання 

7 

Аудиторні заняття  

Лекція 1 2 
Функції та основні частини електричних 

апаратів. 
[1-5, 9] 

Лекція 2 2 
Тенденції ринку та класифікація 

електричних апаратів. 
[1] 

Лекція 3 2 
Електромеханічні комутаційні апарати 

низької напруги: контактори, 

електромагнітні реле. 

[1-5, 9] 
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Лабораторна 

робота 1 
2 

Дослідження електромагнітних контакторів. 

Інструкція з техніки безпеки та пожежної 

безпеки встановленим порядком. 

[6] 

Лабораторна 

робота 2 
2 Дослідження реле часу. [6] 

Самостійна робота 

Опрацювання 

матеріалу 

лекцій в СДН і 

в підручниках 

98 

Тенденції ринку та класифікація 

електричних апаратів. Вимоги до 

електричних апаратів. Умови роботи. 

Позначення та маркування. Електрична 

апаратура та безпечне використання 

електричної енергії. Основи теорії горіння 

та гасіння електричної дуги (Основні 

положення теорії комутації електричних 

кіл). Електромеханічні комутаційні апарати 

низької напруги: запобіжники, вимикачі 

промислового застосування, вимикачі для 

побутових електроустановок, вимикачі, що 

керуються різницевими струмами, апарати 

кіл керування, з’єднувальні пристрої та 

роз’єднувачі. Електромеханічні комутаційні 

апарати середньої напруги: масляні, 

елегазові, вакуумні вимикачі; контактори. 

Електромеханічні комутаційні апарати 

високої напруги. Комплектні пристрої та 

суміжне обладнання. 

[1-5, 9] 

Підготовка до 

лабораторних 

робіт 

3 Підготовка до лабораторних робіт [6] 

Виконання 

контрольного 

завдання 

9 Виконання контрольного завдання. [7, 9] 

Укладач  Дмитро УСТИМЕНКО « » 20 р. 

Зав. кафедри «ЕТЕМ»  Андрій МУХА « » 20 р. 

Зав. кафедри «ІСЕ»  Дмитро БОСИЙ « » 20 р. 

Зав. кафедри «ЕРС»  Андрій АФАНАСОВ « » 20 р. 

НВ  Володимир ПУЛЬПИНСЬКИЙ « » 20 р. 
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9 Методи навчання 

Лекційні заняття проводяться з використанням електронних дидактичних демонстраційних 

матеріалів (курс у системі дистанційного навчання (СДН) lider.diit.edu.ua, схеми, відеозаписи 

тощо), що призначені для супроводу навчального процесу. Лабораторні заняття проводяться з 

використанням натурних об’єктів в лабораторіях кафедри на спеціально обладнаних лабораторних 

стендах. 

Підготовка до лекції передбачає опрацювання матеріалу попередньої лекції за підручником 

[1-5], системою дистанційного навчання СДН Moodle (ННЦ «Лідер») [9]. 

Лабораторні заняття починаються з інструктажу по техніці безпеки та проводяться на 

реальних лабораторних стендах (ауд. 125) з використанням відповідних методичних вказівок [6]. 

Контрольне завдання являє собою індивідуальне завдання присвячене розрахунку та 

побудові механічної і тягової характеристик електромагнітного контактора, а також розрахунку 

котушки у складі його електромагнітного приводу. 

Для виконання курсового проекту використовуються методичні вказівки, розміщені в 

системи СДН Moodle (ННЦ «Лідер») [9]. 

Самостійна робота при підготовці до аудиторних занять і контрольних заходів, роботою над 

індивідуальним завданням (КЗ) окрім використання можливості мережі Інтернет, друкованих та 

електронних підручників, навчальних посібників (з вільним доступом усім учасникам навчального 

процесу), методичних вказівок передбачає також використання натурних об’єктів, а також інших 

локальних і мережевих інформаційних ресурсів. 

Підготовка до модульних контролів передбачає опрацювання теоретичного матеріалу, що 

викладений у лекціях курсу «Електричні апарати» СДН та виконання тестів [9]. 

Для отримання і розвитку соціальних навичок використовуються наступні методи і заходи 

на заняттях та під час самостійної роботи: 

Тайм-менеджмент (ОН1) сприяє розвитку уміння керувати власним часом через 

встановлення контрольних термінів при виконанні індивідуальних завдань, підготовці до занять і 

інше. 

Здатність приймати рішення (ОН2) розвивається та реалізується студентами на лекціях, 

лабораторних заняттях та під час виконання контрольного завдання при виборі, експлуатації, 

налагодженні електричних апаратів, апаратів керування в складі технологічних установок. 

Здатність зрозуміло формулювати думки (КН1) усно і письмово формується на 

аудиторних заняттях під час час обговорення результатів отриманих при виконанні лабораторних 

робіт, контрольного завдання, а також в рамках заходів з перевірки знань. 

Здатність відповідати аргументовано (КН3) викладач розвиває у студентів під час 

опитувань на лекційних та лабораторних заняттях стосовно тих чи інших властивостей 

електрообладнання, електричних апаратів, а також тенденцій їх розвитку та особливостей 

застосування. 

Здатність працювати в команді (УН1) розвивається під час лабораторних занять, на яких 

студенти виконують завдання в складі окремої ланки чи команди. 

Здатність запобігати ризикам (конфліктам) (УН4) викладач розвиває у студентів під час 

лабораторних занять на яких студенти виконують завдання в складі окремої ланки (команди), а 

також проводячи тематичні бесіди. 

  

https://lider.diit.edu.ua/


 

12 

 

10 Методи оцінювання 

Вид контролю Метод демонстрування результатів навчання  Бал 

ПК1 
Письмовий звіт виконаних лабораторних робіт та 

контрольне завдання – 50% 
12…20 

МК1 
Письмова робота (або тестові завдання в СДН Moodle 

(ННЦ «Лідер»)) по матеріалам: залікового модуля 1 
15…25 

ПК2 
Письмовий звіт виконаних лабораторних робіт та 

контрольне завдання – 100% 
15…25 

МК2 
Письмова робота (або тестові завдання в СДН Moodle 

(ННЦ «Лідер»)) по матеріалам залікового модуля 2 
18…30 

Всього 60…100 

Несуть відповідальність студенти, які під час будь-якого методу оцінювання порушують 

принципи академічної доброчесності, тобто: списують, – виконують аудиторну письмову роботу 

із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання; обманюють – 

видають РГР, яка виконана третіми особами, як власну.  

У випадку незгоди з результатами поточного, семестрового контролю здобувач освіти 

звертається до екзаменатора за роз’ясненням/або з незгодою щодо отриманої оцінки. У випадку 

незгоди з прийнятим рішенням екзаменатора здобувач освіти звертається у письмовій формі до 

декану факультету/директора ННЦ з умотивованою заявою щодо неврахування екзаменатором 

важливих обставин під час оцінювання. Декан факультету/директор ННЦ ухвалює рішення за 

заявою здобувача освіти, керуючись аргументами, якими здобувач освіти мотивує свою незгоду з 

оцінкою, і поясненнями (усними чи письмовими) екзаменатора. 

Рекомендована література 

1. Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та 

захисту. Загальний курс: навчальний посібник. – Харків: Вид-во «Точка», 2012. – 340 с. 

2. Дубинець, Л. В. Тягові електричні апарати контактні. / Л. В. Дубинець, В. Т. Віслогузов, 

А. І. Кійко, В. М. Красильніков, О. Л. Маренич, О. І. Момот – Дніпропетр. нац. ун-т 

залізн. трансп., Д.: Нова ідеологія, 2002. – 104 с. 

3. Бржезицький В.О. Електричні апарати: підручник / В. О. Бржезицький, В. Ц. Зелінський, 

П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 602 с. 
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низької напруги., Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2011. (Вища освіта в Україні). 

МОН. 

5. Конспект лекцій з дисципліни «Електричні апарати» для студентів денної форми 

навчання та центру дистанційної освіти спеціальності 6.050702 «Електромеханічні 

системи автоматизації та електропривод». Укладач: Дубинець Л. В. Д: ДНУЗТ ім. акад. 

В. Лазаряна, 2013. 71 с. 

6. Дубинець Л. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Електричні апарати» / Л. В. Дубинець, О. О. Карзова, Ю. С. Бондаренко – Дніпропетр. 

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – 42 с. 

7. Устименко Д. В. Методичні вказівки до виконання контрольного завдання на тему 

«Розрахунок електромагнітного контактора» / Д. В. Устименко, Дніпро, 2022. 8с. 
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Інформаційні ресурси 

Вивчення дисципліни передбачає вміння здобувача вищої освіти використовувати різні 

інформаційні ресурси, у тому числі Інтернет–джерела та: 

8. Бібліотека університету та її депозитарій (https://library.diit.edu.ua/uk/catalog, 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog?category=books-and-other). 

9. Устименко Д. В. Дистанційний курс: Електричні апарати 

(https://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=782). 

10. Плакати та стенди кафедри «Електротехніка та електромеханіка» УДУНТ 

11. Державні стандарти України та стандарти УДУНТ 


