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1. Мета навчальної дисципліни 

Дисципліна «Теорія електропривода» є вибірковим освітнім компонентом (ВК8) 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 виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК06). 

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 підвищення ефективності електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування (ФК19). 

7. 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 

електроприводів технологічних установок (ОН2); чітко формулювати цілі і задачі при 

створенні нових систем електроприводів та модернізації існуючих (ОН3). 

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

рішення при проектуванні або експлуатації електроприводу (КН3); вислуховувати усі 

точки зору по оптимізації параметрів і структури електроприводу, як при проектуванні так 

і в умовах експлуатації (КН4). 

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

технологічних комплексів (УН1); запобігати можливим виробничим конфліктам 

пов’язаним з експлуатацією електромеханічного обладнання та електроприводів (УН4). 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Перелік дисциплін які необхідні для вивчення дисципліни «Теорія електропривода» 

ОК6 Теоретична механіка 

ОК18 Електроніка та мікросхемотехніка 

ОК19 Електричні машини 

ОК21 Електричні апарати 

 

Дисципліни, вивчення яких спирається на дисципліну «Теорія електропривода» 

ОК29 Дипломування 
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3. Очікувані результати навчання 

Дисципліна «Теорія електропривода» повинна забезпечити наступні результати навчання 

(згідно з ОП). 

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання і розуміння: 

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 07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. 

ПРН 17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслуговування 

електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та 

мереж. 

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

«Теорія електропривода» 

№ ОРН Рівень Шифр ПРН 

1 

Відтворити наукові і математичні принципи, що 

лежать в основі електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки. 
I ПРН03 

2 
Пояснити сутність фізичних процесів, що 

протікають в складних електромеханічних системах. II ПРН03 

3 

Застосовувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, призначення і правил 

експлуатації устаткування та обладнання для 

вирішення технічних задач спеціальності 

(розрахунок та вибір приводних електродвигунів, 

вибір систем електроприводу, розрахунок 

енергетичних показників приводу, виконання 

математичного опису статичних та динамічних 

режимів електромеханічних систем, побудова 

навантажувальних діаграм, налаштування 

електроприводу). 

III 
ПРН03, ПРН07; 

ПРН17 

4 

Застосувати математичні та статистичні методи при 

зборі, систематизації, узагальненні та обробці 

науково-технічної інформації. 
III ПРН07; ПРН17 

5 

На основі аналізу режимів роботи та характеру 

навантаження електроприводу визначити причини 

несправностей вузлів електроприводу робочого 

механізму. 

IV ПРН07 

6 

Узагальнити та упорядкувати отриманий результат 

при розв’язанні комплексних технічних задач 

спеціальності. 
V 

ПРН03, ПРН07; 

ПРН17 
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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 загальнопромислових електроприводів. 

Проводити аналіз процесів в електроприводах та надавати рекомендації по їх 

оптимізації. 

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 загальнопромислових електроприводів але 

припускається незначних помилок. Обмежено використовує математичний 

апарат при аналізі динаміки роботи систем. 

С 

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

письмовій формі. Володіє методами розрахунку вузлів систем 

загальнопромислових електроприводів, проте аналіз отриманих результатів 

(наприклад, оцінка динаміки роботи електроприводу) 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 та вибору 

основних вузлів загальнопромислових електроприводів. 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 

загальнопромислових електроприводів, слабо орієнтується в питаннях аналізу 

якості роботи систем електроприводів. 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. 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 

Шостий семестр Сьомий семестр 
Усього 

І половина ІІ половина І половина ІІ половина 

год. год. год. год. год. 
кредит 

ECTS 

Загальний обсяг за 

навчальним планом 
66 69 81 84 300 10 

Навчальні заняття: 32 32 32 32 128 

 

– лекції 24 24 16 16 80 

– лабораторні заняття - - 8 8 16 

– практичні заняття 8 8 8 8 32 

Самостійна робота: 35 36 50 51 172 

– підготовка до 

навчальних занять 
16 16 16 16 64 

– виконання та захист 

контрольного завдання 
4 5 - - 9 

– виконання та захист 

курсового проекту 
- - 15 15 30 

– підготовка до 

контрольних заходів 
14 16 18 21 69 

Контрольні заходи: екзамен екзамен   

  



 

7 

 

7. Зміст дисципліни 

Тема 
Обсяг, 

години 
СН 

Заліковий модуль 1 

Лекція 

1. Типи електроприводів і рухів, що виконуються ними. Короткий 

історичний огляд розвитку електроприводу. 
2 

ОН2 

2. Механічні характеристики виробничих механізмів та 

електродвигунів. Усталені режими. 
2 

3. Приведення моментів і сил опору, інерційних мас і моментів 

інерції. 
2 

4. Рівняння руху електроприводу. 
2 

5. Час прискорення та уповільнення електроприводу. 
2 

6. Оптимальне передаточне відношення редуктора. 
2 

7. Графоаналітичний метод розв’язання рівняння руху 

електроприводу. 
2 

8. Механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного 

збудження. 
2 

9. Гальмівні режими роботи двигуна постійного струму незалежного 

збудження. 
2 

10. Побудова пускових характеристик та розрахунок додаткових 

опорів двигуна постійного струму незалежного збудження. Динамічні 

властивості. 

2 

11. Рівняння та характеристики двигунів постійного струму 

послідовного збудження. 
2 

12. Механічні характеристики та динамічні властивості двигуна 

постійного струму змішаного збудження. 2 

Практичні заняття 

1. Розв’язання задач на визначення моментів інерції складних тіл, що 

обертаються. 
2 

ОН2, КН3, 

КН4, УН1 

2. Розв’язання задач з приведення моментів і сил опору, інерційних 

мас і моментів інерції. 4 

3. Розв’язання задач з визначення часу прискорення та уповільнення 

електроприводу. 2 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять 16  

2. Виконання контрольного завдання/50% 

(Механіка електроприводу) 
4 ОН2, ОН3 

3. Підготовка до модульного контролю 14  

Усього годин/кредитів ECTS 66/2,2  
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Заліковий модуль 2 

Лекція 

13. Рівняння та характеристики асинхронних двигунів (АД). 
2 

ОН2 

14. Побудова пускових характеристик АД і розрахунок додаткових 

опорів. 
2 

15. Гальмівні режими асинхронних двигунів. 2 

16. Рівняння та характеристики синхронного двигуна. 2 

17. Механічні перехідні процеси електроприводу з лінійною 

механічною характеристикою та Мс=const. 
2 

18. Перехідні процеси при гальмуванні. 2 

19. Електромагнітні перехідні процеси в приводах з асинхронними 

двигунами. 
2 

20. Формування перехідних процесів у системі «Керований 

перетворювач – Двигун» (КП-Д). 
2 

21. Перехідні процеси в системі «Генератор – Двигун» (Г-Д). 
2 

22. Основні показники регулювання швидкості електроприводу. 
2 

23. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму 

незалежного збудження. 
2 

24. Регулювання кутової швидкості двигуна постійного струму 

послідовного збудження. 
2 

Практичні заняття 

4. Розв’язання задач на визначення та побудову характеристик 

двигунів постійного струму. 

2 

ОН2, КН3, 

КН4, УН1 

5. Розв’язання задач на визначення та побудову характеристик 

асинхронних двигунів. 

2 

6. Розв’язання задач з регулювання координат електроприводів. 4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять 16  

2. Виконання контрольного завдання/100% 

(Механіка електроприводу) 
5 ОН2, ОН3 

3. Підготовка до модульного контролю 
16 

 

Усього годин/кредитів ECTS 96/2,3  

Заліковий модуль 3 

Лекція 

25. Регулювання швидкості АД вмиканням додаткових опорів у коло 

ротора, зміною напруги живлення, зміною кількості пар полюсів. 

2 

ОН2 
26. Асинхронні електроприводи зі скалярним керуванням. 2 
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27. Каскадні схеми регулювання швидкості асинхронного 

електроприводу. 

2 

28. Сучасні частотно-регульовані асинхронні електроприводи. 

Векторний принцип керування АД. 

2 

29. Характеристики те режими роботи взаємозв’язаного 

електроприводу. 

2 

30. Втрати енергії в усталених та перехідних режимах роботи 

електроприводу. Зменшення втрат енергії в перехідних режимах. 

2 

31. Енергетична ефективність та енергетичні показники 

регульованого електроприводу. 

2 

32. Мінімізація втрат незавантажених електродвигунів. 2 

Практичні заняття 

7. Розв’язання задач з регулювання координат електроприводів. 4 
ОН2, КН3, 

КН4, УН1 8. Розв’язання задач з визначення втрат потужності в 

електроприводах постійного та змінного струму. 
4 

Лабораторні роботи 

1. Визначення параметрів електропривода (2-ЕП). 4 ОН2, КН3, 

КН4, УН1, 

УН4 
2. Дослідження робочих властивостей двигуна постійного струму 

послідовного збудження (5-ЕП). 
4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять. 16  

2. Виконання курсового проекту (50%): 

- Попередні розрахунки; 

- Розрахунки перехідних процесів при форсуванні збудження 

(1) генератора і без нього (=1); 

- Розрахунок перехідних процесів при пуску двигуна з 

навантаженням і в холосту. 

15 ОН2, ОН3 

3. Підготовка до модульного контролю 
18 

 

Усього годин/кредитів ECTS 81/2,7  

Заліковий модуль 4 

Лекція 

33. Розрахунок потужності електроприводів. Загальні положення. 

Нагрів і охолодження двигуна. 
2 

 

34. Класифікація режимів роботи електроприводів. 
2 

35. Методи перевірки електродвигуна за нагріванням. 
2 

36. Навантажувальні діаграми електроприводів. 
2 

37. Розрахунок потужності двигуна в тривалому режимі роботи (S1). 
2 
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38. Розрахунок потужності двигуна в короткочасному режимі роботи 

(S2). 
2 

39. Розрахунок потужності двигуна в повторно-короткочасному 

режимі роботи (S3). 
2 

40. Визначення допустимої кількості умикань двигунів. 
2 

Практичні заняття 

9. Розв’язання задач з визначення втрат потужності в 

електроприводах постійного та змінного струму. 
4 

ОН2, КН3, 

КН4, УН1 10. Розв’язання задач на розрахунок потужності і вибір приводного 

двигуна. 
4 

Лабораторні роботи 

3. Регулювання координат асинхронного двигуна зміною частоти та 

напруги живлення (8-ЕП). 
4 ОН2, КН3, 

КН4, УН1, 

УН4 
4. Дослідження процесів нагрівання електродвигуна в режимах S1, S2 

і S3 (11-ЕП). 
4 

Самостійна робота 

1. Підготовка до навчальних занять 16  

2. Виконання курсового проекту (100%): 

- Розрахунок перехідних процесів при накиданні та скиданні 

навантаження; 

- Побудова навантажувальної діаграми; 

- Перевірка двигуна за нагрівом; 

- Розрахунок допустимої кількості умикань двигуна за годину; 

- Розрахунок потужностей приводного двигуна для генератора, 

збудників головного двигуна та генератора (з вибором їх типів). 

Висновки. 

- Графічна частина проекту ( лист формату А1). 

15 ОН2, ОН3 

3. Підготовка до модульного контролю 21  

Усього годин/кредитів ECTS 84/2,8  
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8. Складова робочої програми дисципліни для заочної форми навчання 

Дисципліна «Теорія електропривода» 

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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8 135/4,5 10 6 - 4 125 108 8 9 екзамен 

9 165//5,5 14 6 6 2 151 109 12 30 екзамен 

Разом 300/10 24 12 6 6 276 217 20 39  

Календарний план навчальних занять і робіт 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
у
 

В
и

д
 

за
н

я
ть

/р
о
б

іт
 

К
іл

ь
к
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ть
 г

о
д

и
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Тема занять (лекції, практичного і т. н.), 

робіт 

Література 

(номер за 

переліком), 

гіперпосилання 

8 

Аудиторні заняття  

Лекція 1 2 
Типи електроприводів і рухів, що виконуються 

ними. 
[1, 2, 11] 

Лекція 2 2 
Механічні характеристики двигуна постійного 

струму незалежного збудження. 
[1, 2, 11] 

Лекція 3 2 
Рівняння та характеристики асинхронних 

двигунів (АД). 
[1, 2, 11] 

Практичне 

заняття 1 
2 

Розв’язання задач з приведення моментів і сил 

опору, інерційних мас і моментів інерції. 
[5, 9, 11] 
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Практичне 

заняття 2 
2 

Розв’язання задач на визначення та побудову 

характеристик двигунів постійного струму. 
[5, 9, 11] 

Самостійна робота 

Опрацювання 

матеріалу 

лекцій в СДН і 

в підручниках 

54 

Механічні характеристики виробничих 

механізмів та електродвигунів. Усталені 

режими. Приведення моментів і сил опору, 

інерційних мас і моментів інерції. Рівняння руху 

електроприводу. Оптимальне передаточне 

відношення редуктора. Механічні 

характеристики двигуна постійного струму 

незалежного, послідовного та змішаного 

збудження. Гальмівні режими роботи двигуна 

постійного струму незалежного збудження. 

Побудова пускових характеристик та 

розрахунок додаткових опорів двигуна 

постійного струму незалежного збудження. 

Динамічні властивості. 

[1, 2, 11] 

54 

Побудова пускових характеристик АД і 

розрахунок додаткових опорів. Гальмівні 

режими асинхронних двигунів. Рівняння та 

характеристики синхронного двигуна. 

Механічні перехідні процеси електроприводу з 

лінійною механічною характеристикою та 

Мс=const. Перехідні процеси при гальмуванні. 

Електромагнітні перехідні процеси в приводах з 

асинхронними двигунами. Формування 

перехідних процесів у системі «Керований 

перетворювач – Двигун» та «Генератор – 

Двигун». Регулювання кутової швидкості 

двигуна постійного струму незалежного, 

послідовного збудження. 

[1-3, 11] 

Підготовка до 

практичних 

занять 

8 Підготовка до практичних занять [2, 7, 11] 

Виконання 

курсового 

завдання 

9 
Виконання та оформлення курсового завдання 

«Механіка електропривода» 
[9] 

9 

Лекція 4 2 
Асинхронні електроприводи зі скалярним 

керуванням. 
[1-4, 11] 

Лекція 5 2 Класифікація режимів роботи електроприводів. [1-4, 11] 

Лекція 6 2 
Енергетична ефективність та енергетичні 

показники регульованого електроприводу 
[1-4, 11] 

Практичне 

заняття 3, 4 
2 

Розв’язання задач з визначення втрат 

потужності в електроприводах постійного та 

змінного струму. 

[5, 9, 11] 

Лабораторне 

заняття 1 
6 

Інструктаж з охорони праці та пожежної 

безпеки. Визначення параметрів 

електропривода (2-ЕП). Дослідження робочих 

властивостей двигуна постійного струму 

послідовного збудження (5-ЕП). 

[7] 
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Самостійна робота 

Опрацювання 

матеріалу 

лекцій в СДН і 

в підручниках 

54 

Регулювання швидкості АД вмиканням 

додаткових опорів у коло ротора, зміною 

напруги живлення, зміною кількості пар 

полюсів. Каскадні схеми регулювання 

швидкості асинхронного електроприводу. 

Сучасні частотно-регульовані асинхронні 

електроприводи. Векторний принцип керування 

АД. Характеристики те режими роботи 

взаємозв’язаного електроприводу. Втрати 

енергії в усталених та перехідних режимах 

роботи електроприводу. Зменшення втрат 

енергії в перехідних режимах. Енергетична 

ефективність та енергетичні показники 

регульованого електроприводу. Мінімізація 

втрат незавантажених електродвигунів. 

[1-4, 11] 

55 

Розрахунок потужності електроприводів. 

Загальні положення. Нагрів і охолодження 

двигуна. Методи перевірки електродвигуна за 

нагріванням. Навантажувальні діаграми 

електроприводів. Розрахунок потужності 

двигуна в тривалому режимі роботи (S1). 

Розрахунок потужності двигуна в 

короткочасному режимі роботи (S2). Розрахунок 

потужності двигуна в повторно-короткочасному 

режимі роботи (S3). Визначення допустимої 

кількості умикань двигунів. 

[1-4, 11] 

Підготовка до 

виконання 

практичних і 

лабораторних 

робіт 

12 
Підготовка до виконання практичних і 

лабораторних робіт 
[1, 5, 7, 11] 

Виконання 

курсового 

проекту 

30 
Виконання та захист курсового проекту на тему: 

«Проектування системи Г-Д». 
[4, 6, 11] 

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 (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») [11]. 

Лабораторні заняття починаються з інструктажу по техніці безпеки та проводяться на 

реальних лабораторних стендах (ауд. 2304, 125) з використанням відповідних методичних вказівок 

[7, 8]. 

Практичні заняття починаються з пояснення з використанням електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів. Далі студентами виконуються тренувальні вправи (задачі) 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 першої частини курсу (Механіка 

електроприводу). Етапи виконання контрольної роботи включають: узгодження теми 

індивідуального завдання; консультації з викладачем; робота над задачами; оформлення та здача 

звіту. Для виконання контрольного завдання використовуються методичні вказівки, розміщені в 

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

Курсовий проект являє собою комплексну роботу на тему «Проектування системи Г-Д», яка 

складається із чотирьох основних розділів: 

1. Попередні розрахунки з вибором відповідного обладнання; 

2. Графо-аналітичний розрахунок перехідних процесів під час форсування збудження 

генератора і за його відсутності; 

3. Розрахунок перехідних процесів в системі під час пуску під навантаженням та без, а 

також при накиданні та скиданні навантаження; 

4. Графічна частина проекту. 

Для виконання курсового проекту використовуються методичні вказівки, розміщені в 

системи СДН Moodle (ННЦ «Лідер») [6]. 

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 «Теорія електропривода» СДН та виконання тестів [11]. 

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 питання з розрахунків та вибору приводних електродвигунів, вибору систем 

електроприводу, розрахунків енергетичних показників приводу, виконання математичного опису 

статичних та динамічних режимів електромеханічних систем, побудови навантажувальних 

діаграм, налаштування електроприводу; надається інформація щодо можливих варіантів 

застосування елементної бази; розбираються схемні рішення і таке інше. 

https://lider.diit.edu.ua/
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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 управління регульованими електроприводами, використанні тих чи інших 

методів при аналізі процесів в електроприводах, виборі елементної бази на практичних, 

лабораторних заняттях, під час захисту курсового проекту та контрольного завдання, а також під 

час обговорення результатів отриманих на контрольних заходах. 

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

прийнятих рішень та отриманих результатів при розв’язанні задач пов’язаних з електроприводами, 

лабораторних заняттях, під час захисту курсового проекту та контрольного 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 

Вид контролю Метод демонстрування результатів навчання  Бал 

ПК1 
1. В шостому семестрі: КЗ – 50%; 

2. В сьомому семестрі: письмовий звіт виконаних 

лабораторних робіт та КП – 50%. 

12…20 

МК1 

Письмова робота (або тестові завдання в в СДН Moodle 

(ННЦ «Лідер»)) по матеріалам: 

- залікового модуля 1 в шостому семестрі; 

- залікового модуля 3 в сьомому семестрі. 

15…25 

ПК2 
1. В шостому семестрі: КЗ – 100%; 

2. В сьомому семестрі: письмовий звіт виконаних 

лабораторних робіт та КП – 100%. 

15…25 

МК2 

Письмова робота (або тестові завдання в СДН Moodle (ННЦ 

«Лідер»)) по матеріалам: 

- залікового модуля 2 в шостому семестрі; 

- залікового модуля 4 в сьомому семестрі. 

18…30 

Всього 60…100 
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Курсовий 

проект 

Виконання курсового проекту: 

- Попередні розрахунки; 

- Розрахунки перехідних процесів при форсуванні 

збудження (1) генератора і без нього (=1); 

- Розрахунок перехідних процесів при пуску двигуна з 

навантаженням і в холосту. 

- Розрахунок перехідних процесів при накиданні та 

скиданні навантаження; 

- Побудова навантажувальної діаграми; 

- Перевірка двигуна за нагрівом; 

- Розрахунок допустимої кількості умикань двигуна за 

годину; 

- Розрахунок потужностей приводного двигуна для 

генератора, збудників головного двигуна та генератора (з 

вибором їх типів). Висновки. 

- Графічна частина проекту ( лист формату А1). 

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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