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1. Мета навчальної дисципліни 

Дисципліна «Електромеханічні системи автоматичного керування з електроприводом» є 

вибірковим освітнім компонентом (ВК10) освітньо-професійної програми (ОП) «Електромеханічні 

системи автоматизації та електропривод» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Метою дисципліни є досягнення компетентностей: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (ЗК01). 

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

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

з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту та автоматики (ФК14). 

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

з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу (ФК15). 

5. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і 

технічного завдання (ФК17). 

6. Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в 

електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці (ФК20). 

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

skills: 
1. Особистісні: здатність приймати обґрунтовані рішення при проектуванні, експлуатації 

систем керування електроприводами технологічних установок (ОН2); чітко формулювати 

цілі і задачі при створенні нових систем та модернізації існуючих (ОН3). 

2. Комунікаційні: відповідати аргументовано при обґрунтуванні вибору того чи іншого 

рішення при проектуванні систем керування електроприводом (КН3); вислуховувати усі 

точки зору по оптимізації параметрів і структури системи керування електроприводом як 

при проектуванні так і в умовах експлуатації (КН4). 

3. Управлінські: працювати в команді при проектуванні та експлуатації автоматизованих 

електроприводів технологічних комплексів (УН1); запобігати можливим виробничим 

конфліктам пов’язаним з експлуатацією електромеханічного обладнання та систем 

автоматики (УН4). 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Перелік дисциплін які необхідні для вивчення дисципліни «Електромеханічні системи 

автоматичного керування з електроприводом» 

ОК17 Теорія автоматичного керування 

ОК19 Електричні машини 

ОК23 Основи релейного захисту та автоматизація енергетичних систем 

 

Дисципліни, вивчення яких спирається на дисципліну «Електромеханічні системи 

автоматичного керування з електроприводом» 

ОК29 Дипломування 
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3. Очікувані результати навчання 

Дисципліна «Електромеханічні системи автоматичного керування з електроприводом» 

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. 

Аналіз: 

ПРН 07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. 

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

«Електромеханічні системи автоматичного керування з електроприводом» 

№ 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 

складних електромеханічних системах. 
II ПРН02, ПРН03 

3 

Застосувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, призначення і правил 

експлуатації устаткування та обладнання для вирішення 

технічних задач (розрахунок параметрів системи керування 

електроприводу (СКЕП), експериментальне або теоретичне 

визначення характеристик СКЕП, визначення необхідних 

режимів роботи СКЕП, вибір енергоефективних способів 

регулювання координат). 

III 
ПРН02, ПРН03, 

ПРН07 

4 

Застосувати основні методи проектування систем 

керування електроприводом, а також розрахувати їх 

динамічні та статичні характеристики. 

III ПРН02, ПРН03 

5 

Застосувати математичні та статистичні методи при зборі, 

систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної 

інформації. 

III ПРН07 

6 

На основі аналізу технічної документації та режимів 

роботи визначити причини несправностей вузлів системи 

керування електроприводом робочого механізму. 

IV ПРН07 

7 
Узагальнити та упорядкувати отриманий результат при 

розв’язанні комплексних технічних задач спеціальності. 
V 

ПРН02, ПРН03, 

ПРН07 

8 

Передбачати проблеми та обмеження, що пов’язані з 

проектуванням, впровадженням в експлуатацію та 

експлуатацією автоматизованих та автоматичних 

електроприводів. 

VI ПРН07 

9 

Оцінювати можливості різних методів регулювання 

координат, а також їх вплив на енергоефективність 

електроприводу в цілому. 

VI 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. На основі 

розрахунків та теоретичних знань здобувач в змозі пропонувати обґрунтовані 

рішення щодо проектування та експлуатації електромеханічних систем 

керування загальнопромисловим електроприводом. Широко використовує 

можливості сучасної елементної бази 

В 

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

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

принципових рішень при розробці електромеханічних систем керування 

автоматизованими електроприводами 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. Володіє методами розрахунку та вибору вузлів 

електромеханічних систем керування з електроприводом, проте аналіз 

отриманих результатів (наприклад, оцінка стійкості) 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 розрахунку основних 

вузлів електромеханічних системи керування з електроприводом. 

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 розрахунку основних вузлів 

електромеханічних системи керування з електроприводом. 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 

Курсова робота/проект 100 
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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 

Сьомий семестр Восьмий семестр 
Усього 

І половина ІІ половина І половина ІІ половина 

год. год. год. год. год. 
кредит 

ECTS 

Загальний обсяг за 

навчальним планом 
75 75 90 - 240 8 

Навчальні заняття: 32 32 32 - 96 

 

– лекції 24 24 16 - 64 

– лабораторні заняття 8 8 - - 16 

– практичні заняття - - 16 - 16 

Самостійна робота: 43 43 58 - 144 

– підготовка до 

навчальних занять 
16 16 16 - 48 

– виконання та захист 

контрольного завдання 
- - 9 - 9 

– виконання та захист 

курсового проекту 
15 15 - - 30 

– підготовка до 

контрольних заходів 
12 12 33 - 57 

Контрольні заходи: екзамен екзамен   
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7. Зміст дисципліни 

Тема 
Обсяг, 

години 
СН 

Заліковий модуль 1 

Лекція 

1. Загальні поняття, структура автоматизованого електроприводу (АЕП). 

Задачі, що вирішуються АЕП, функції АЕП. Класифікація АЕП. 
2 

ОН2 

2. Поняття про релейно-контакторні системи керування (РКСК) та їх 

функціональний склад. 
2 

3. Електричні схеми та способи аналізу РКСК. 2 

4. Принципи керування РКСК. Типові вузли релейно-контакторної 

системи керування в функції: е.р.с., часу, струму, шляху. 
6 

5. Типові вузли схем керування гальмуванням електродвигунів. 2 

6. Електричний захист в релейно-контакторних системах АЕП до 1000 В. 2 

7. Регулювання координат електроприводів. Статичні показники якості 

регулювання. Динамічні показники якості регулювання. 
4 

8. Системи керування швидкістю електроприводів постійного струму. 

Загальна характеристика замкнених систем керування. 
2 

9. Принцип побудови систем підпорядкованого регулювання координат. 2 

Лабораторні роботи 

1. Інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення із лабораторним стендом. 

Дослідження роботи інтелектуального реле ZelioLogic за допомогою 

програмної оболонки ZelioSoft2. 

2 ОН2, 

КН3, 

КН4, 

УН1, 

УН4 

2. Реалізація логічних функцій ZelioLogic на мові сходових діаграм. 2 

3. Дослідження роботи функціональних пристроїв (блоків) модулів 

інтелектуального реле ZelioLogic. 
4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять 16  

2. Виконання курсового проекту (50%): 

- Завдання на проект. Вибір та обґрунтування функціональної схеми ЕП 

постійного струму. 

- Вибір елементів силової частини ЕП постійного струму з роздільним 

керуванням. 

- Визначення параметрів електродвигуна як об’єкта керування. 

- Розрахунок параметрів елементів системи керування ЕП. 

15 
ОН2, 

ОН3 

3. Підготовка до модульного контролю 12  

Усього годин/кредитів ECTS 75/2,5  
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Заліковий модуль 2 

Лекція 

10. Вплив зворотних зв’язків на характеристики двигуна постійного 

струму незалежного збудження (ДПС НЗ): 

- використання від’ємного зворотного зв’язку за швидкістю обертання 

валу двигуна; 

- використання від’ємного зворотного зв’язку за струмом якоря 

двигуна; 

- використання позитивного зворотного зв’язку за струмом якоря 

двигуна (IR-компенсація); 

- застосування негативного зворотного зв'язку по напрузі на якорі 

двигуна. 

8 

ОН2 

11. Принцип побудови системи підпорядкованого регулювання 

координат. Оптимальні структури, визначення передатної функції 

регулятора. 

2 

12. Система керування електроприводом по схемі «Напівпровідниковий 

перетворювач – Двигун» (ТП-Д) з підпорядкованим регулюванням 

координат. 

2 

13. Налаштування контуру регулювання струму якоря в системі ТП-Д. 2 

14. Налаштування (оптимізація) контуру регулювання швидкості в 

системі ТП-Д. 

2 

15. Реалізація систем з підпорядкованим регулюванням параметрів. 2 

16. Обмеження змінних в структурах підпорядкованого регулювання. 2 

17. Двозонне регулювання. 4 

Лабораторні роботи 

4. Введення до експлуатації та основи принципів програмування 

частотно-керованого ЕП з широтно-імпульсною модуляцією SJ100-

007NFE. Техніка безпеки. 

2 
ОН2, 

КН3, 

КН4, 

УН1, 

УН4 

5. Програмування законів частотного керування електропривода SJ100-

007NFE. 

4 

6. Конфігурація керуючих входів ЕП SJ100-007NFE. 2 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять 16  

2. Виконання курсового проекту (100%): 

- Синтез структурної схеми ЕП. 

- Налаштування регулятора струму на технічний оптимум. 

- Налаштування регулятора швидкості на симетричний оптимум. 

- Оцінка якості системи керування ЕП. Критерій Гурвіца, метод трапецій. 

- Висновки. 

- Графічна частина проекту (демонстрація основних результатів роботи на 

листі формату А1). 

15 
ОН2, 

ОН3 

3. Підготовка до модульного контролю 12  

Усього годин/кредитів ECTS 75/2,5  
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Заліковий модуль 3 

Лекція 

18. Системи керування швидкістю електроприводів змінного струму. 

Загальні положення. Асинхронний електропривод з регулюванням 

напруги на статорі. 

2 

ОН2 

19. Енергетичні показники і раціональні області використання 

асинхронного електроприводу з регулюванням напруги на статорі. 

2 

20. Системи скалярного керування частотно-регульованим асинхронним 

електроприводом. Розімкнені системи частотного керування. 

2 

21. Системи скалярного керування частотно-регульованим асинхронним 

електроприводом. Замкнені системи частотного керування. 

2 

22. Поняття векторного регулювання електромагнітного моменту в 

електричній машині змінного струму. 

2 

23. Синхронний електропривод з частотно-струмовим регулюванням 

моменту. 

2 

24. Особливості формування електромагнітного моменту в асинхронних 

електроприводах. Асинхронний електропривод з частотно-струмовим 

керуванням. 

2 

25. Цифрові системи керування швидкістю та положенням 

електропривода. Цифрові закони керування. 

2 

Практичні заняття 

1. Моделювання однозонного електропривода постійного струму з 

підпорядкованим регулюванням параметрів: розрахунок передатних 

функцій регуляторів. 

4 

ОН2, 

КН3, 

КН4, 

УН1 

2. Моделювання однозонного електропривода постійного струму з 

підпорядкованим регулюванням параметрів: складання схеми змінних 

стану. 

4 

3. Моделювання однозонного електропривода постійного струму з 

підпорядкованим регулюванням параметрів: підготовка до моделювання 

у математичному пакеті MathCAD. 

4 

4. Моделювання однозонного електропривода постійного струму з 

підпорядкованим регулюванням параметрів: особливості моделювання у 

математичному пакеті MatLab. 

4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять. 16  

2. Виконання контрольного завдання (100%). 
9 ОН2, 

ОН3 

3. Підготовка до модульного контролю 33  

Усього годин/кредитів ECTS 90/3  
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8. Складова робочої програми дисципліни для заочної форми навчання 

Дисципліна «Електромеханічні системи автоматичного керування з електроприводом» 

Кафедра Електротехніка та електромеханіка 

Код і назва спеціальності Назва ОП 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод 

Розподіл навчального часу за навчальним планом 
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Аудиторні заняття, годин Самостійна робота, годин 
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8 150/5 10 6 4 - 140 98 12 30 екзамен 

9 90//3 6 4 - 2 84 67 8 9 екзамен 

Разом 240/8 16 10 4 2 224 165 20 39  

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

робіт 

Література 

(номер за переліком), 

гіперпосилання 

8 

Аудиторні заняття  

Лекція 1 2 
Загальні поняття, структура автоматизованого 

електроприводу (АЕП). Задачі, що вирішуються 

АЕП, функції АЕП. Класифікація АЕП. 

[1] 

Лекція 2 2 
Регулювання координат електроприводів. 

Статичні та динамічні показники якості 

регулювання. 

[1, 2, 6] 

Лекція 3 2 
Вплив зворотних зв’язків на характеристики 

двигуна постійного струму незалежного 

збудження (ДПС НЗ). 

[1, 2, 6] 

Лабораторна 

робота 1 
2 

Інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення із 

лабораторним стендом. Дослідження роботи 
[7] 



 

11 

 

інтелектуального реле ZelioLogic за допомогою 

програмної оболонки ZelioSoft2. 

Лабораторна 

робота 2 
2 

Дослідження роботи функціональних пристроїв 

(блоків) модулів інтелектуального реле 

ZelioLogic. 

[7] 

Самостійна робота 

Опрацювання 

матеріалу 

лекцій в СДН і 

в підручниках 

49 

Поняття про релейно-контакторні системи 

керування (РКСК) та їх функціональний склад. 

Електричні схеми та способи аналізу РКСК. 

Принципи керування РКСК. Типові вузли 

релейно-контакторної системи керування в 

функції: е.р.с., часу, струму, шляху. Типові 

вузли схем керування гальмуванням 

електродвигунів. Електричний захист в релейно-

контакторних системах АЕП до 1000 В. 

Блокування та сигналізація в системах АЕП. 

Датчики механічних та електричних координат 

автоматизованого електроприводу. Загальні 

відомості про підсилювально-перетворювальні 

пристрої та виконавчі механізми. Типові 

аналогові регулятори. Релейні регулятори. 

Задавачі та узгоджувальні елементи. Логічні 

елементи та типові дискретні вузли АЕП. 

Мікропроцесор як дискретний елемент. Системи 

керування швидкістю електроприводів 

постійного струму. Загальна характеристика 

замкнених систем керування. Принцип 

побудови систем підпорядкованого 

регулювання координат. 

[1, 2, 6] 

49 

Вплив зворотних зв’язків на характеристики 

двигуна постійного струму незалежного 

збудження (ДПС НЗ). Принцип побудови 

системи підпорядкованого регулювання 

координат. Оптимальні структури, визначення 

передатної функції регулятора. Система 

керування електроприводом по схемі 

«Напівпровідниковий перетворювач – Двигун» 

(ТП-Д) з підпорядкованим регулюванням 

координат. Налаштування контуру регулювання 

струму якоря в системі ТП-Д. Налаштування 

(оптимізація) контуру регулювання швидкості в 

системі ТП-Д. Реалізація систем з 

підпорядкованим регулюванням параметрів. 

Обмеження змінних в структурах 

підпорядкованого регулювання. Двозонне 

регулювання. Позиційний електропривод. 

Налаштування контуру регулювання 

положення. 

[1, 2, 6] 

Підготовка до 

лабораторних 

робіт 

12 Підготовка до лабораторних робіт [2, 7] 
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Виконання 

курсового 

проекту 

30 

Виконання та захист курсового проекту на тему: 

«Розрахунок системи підпорядкованого 

регулювання кутової швидкості реверсивного 

тиристорного електропривода постійного 

струму з роздільним керуванням» 

[9] 

9 

Лекція 4 2 

Системи керування швидкістю електроприводів 

змінного струму. Загальні положення. 

Асинхронний електропривод з регулюванням 

напруги на статорі. 

[1-3] 

Лекція 5 2 
Енергетичні показники і раціональні області 

використання асинхронного електроприводу з 

регулюванням напруги на статорі. 

[1-3] 

Практичне 

заняття 1 
2 

Моделювання однозонного електропривода 

постійного струму з підпорядкованим 

регулюванням параметрів: розрахунок 

передатних функцій регуляторів. 

[4, 5] 

Самостійна робота 

Опрацювання 

матеріалу 

лекцій в СДН і 

в підручниках 

67 

Системи скалярного керування частотно-

регульованим асинхронним електроприводом. 

Розімкнені системи частотного керування. 

Системи скалярного керування частотно-

регульованим асинхронним електроприводом. 

Замкнені системи частотного керування. 

Поняття векторного регулювання 

електромагнітного моменту в електричній 

машині змінного струму. Синхронний 

електропривод з частотно-струмовим 

регулюванням моменту. Особливості 

формування електромагнітного моменту в 

асинхронних електроприводах. Асинхронний 

електропривод з частотно-струмовим 

керуванням. Цифрові системи керування 

швидкістю та положенням електропривода. 

Цифрові закони керування. 

[1, 3, 6] 

 

Підготовка до 

виконання 

практичних 

занять 

8 Підготовка до виконання практичних занять [4, 5] 

Виконання 

контрольного 

завдання 

9 Виконання курсового завдання. [1-7] 

Укладач  Дмитро УСТИМЕНКО « » 20 р. 

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

НВ  Володимир ПУЛЬПИНСЬКИЙ « » 20 р. 
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9 Методи навчання 

Лекційні та практичні заняття проводяться з використанням електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів (схеми, відеозаписи тощо), 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 

[1-3, 6]. 

Лабораторні заняття починаються з інструктажу по техніці безпеки та проводяться на 

реальних лабораторних стендах (ауд. 2304) з використанням відповідних методичних вказівок [7, 

8]. 

Практичні заняття починаються з пояснення з використанням електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів. Далі студентами виконуються тренувальні вправи за певним зразком 

самостійно або в складі окремої ланки. Підготовка до практичних занять передбачає опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Контрольне завдання являє собою індивідуальне завдання де на глибокому рівні 

опрацьовується теоретичний і практичний матеріал в рамках закріпленої за студентом теми. Етапи 

виконання контрольної роботи включають: узгодження теми індивідуального завдання; аналіз 

існуючих джерел інформації з теми індивідуального завдання; консультації з викладачем; 

підготовка друкованого звіту та презентації у PowerPoint; доповідь та обговорення в групі. 

Курсовий проект являє собою комплексну роботу на тему «Розрахунок системи 

підпорядкованого регулювання кутової швидкості реверсивного тиристорного електропривода 

постійного струму з роздільним керуванням», яка складається із чотирьох основних розділів: 

1. Вибір елементної бази автоматизованого електроприводу постійного струму; 

2. Визначення параметрів вузлів системи; 

3. Розрахунок оптимальних параметрів регуляторів системи керування; 

4. Оцінка якості керування спроектованої системи. 

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 (КП, 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 «Елементи автоматизованого привода та систем керування» та книгах 

[1-7]. 

Для отримання і розвитку соціальних навичок використовуються наступні методи і заходи 

на заняттях та під час самостійної роботи: 

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

практичних, лабораторних заняттях та під час виконання курсового проекту, де розглядаються 

різноманітні варіанти побудови систем керування електроприводами загальнопромислових 

установок; надається інформація щодо можливих варіантів застосування елементної бази; 

розбираються схемні рішення і таке інше. 

Здатність чітко формулювати цілі (ОН3) розвивається у студентів під час виконання 

курсового проекту, контрольного завдання та в рамках виконання лабораторних і практичних 

робіт. 

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

обговорення принципів побудови систем керування, використання тих чи інших методів при 

аналізі процесів в автоматизованих електроприводах на практичних, лабораторних заняттях, під 



 

14 

 

час захисту курсового проекту та презентації індивідуального завдання, а також під час 

обговорення результатів отриманих на контрольних заходах. 

Вислуховувати всі точки зору (КН4) викладач розвиває у студентів під час обговорення 

прийнятого технічного рішення при розв’язанні задач пов’язаних з системами керування на 

практичних, лабораторних заняттях, під час захисту курсового проекту та презентації 

індивідуального завдання, а також під час обговорення результатів отриманих на контрольних 

заходах. 

Здатність працювати в команді (УН1) розвивається під час лабораторних, практичних 

занять, на яких студенти виконують завдання в складі окремої ланки чи команди. 

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

лабораторних, практичних занять на яких студенти виконують завдання в складі окремої ланки 

(команди), а також проводячи тематичні бесіди. 

10 Методи оцінювання 

Сьомий семестр 

Вид контролю Метод демонстрування результатів навчання  Бал 

ПК1 Письмовий звіт виконаних лабораторних робіт та КП – 50% 12…20 

МК1 
Письмова робота (або тестові завдання) по матеріалам: 

залікового модуля 1 
15…25 

ПК2 
Письмовий звіт виконаних лабораторних робіт та КП – 

100% 
15…25 

МК2 
Письмова робота (або тестові завдання) по матеріалам 

залікового модуля 2 
18…30 

Всього 60…100 

Курсовий 

проект 

Виконання курсового проекту (50%): 

- Завдання на проект. Вибір та обґрунтування функціональної 

схеми ЕП постійного струму. 

- Вибір елементів силової частини ЕП постійного струму з 

роздільним керуванням. 

- Визначення параметрів електродвигуна як об’єкта 

керування. 

- Розрахунок параметрів елементів системи керування ЕП. 

60…100 
Виконання курсового проекту (100%): 

- Синтез структурної схеми ЕП. 

- Налаштування регулятора струму на технічний оптимум. 

- Налаштування регулятора швидкості на симетричний 

оптимум. 

- Оцінка якості системи керування ЕП. Критерій Гурвіца, 

метод трапецій. 

- Висновки. 

- Графічна частина проекту (демонстрація основних 

результатів роботи на листі формату А1). 
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Восьмий семестр 

Вид контролю Метод демонстрування результатів навчання  Бал 

ПК КЗ – 100% 27…45 

МК (екзамен) 
Письмова робота (або тестові завдання) по матеріалам 

залікового модуля 3 
33…55 

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. 
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Інформаційні ресурси 

Вивчення дисципліни передбачає вміння здобувача вищої освіти використовувати різні 

інформаційні ресурси, у тому числі Інтернет–джерела та: 

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

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

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

12. Комп’ютерні програми у тому числі розробки кафедри «Електротехніка та 

електромеханіка» УДУНТ 

13. Державні стандарти України та стандарти УДУНТ 


