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1 Пояснювальна записка 

 

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни «Електричні та електронні 

апарати» є якісна теоретична і практична підготовка у галузі електричних та 

електронних апаратів керування електроприводом, придбання навичок вибору, 

експериментального дослідження, налагодження та експлуатації апаратів, 

спрямована на застосування накопичених знань у подальшій фаховій діяльності; 

формування навичок самостійного творчого мислення та самовдосконалення, що є 

основою для подальшої активної творчої діяльності на сучасному 

автоматизованому підприємстві. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:   

 ознайомити студентів з основними розділами курсу, об’єктами, що 

підлягають дослідженню, розкрити основні закони, принципи, методи, показати 
історичний розвиток дисципліни та перспективи використання досягнень в галузі 

електричних та електронних апаратів керування електроприводом у науці, техніці, 

промисловості.  

 навчити студентів користуватися довідковою літературою з 

електричних та електронних апаратів керування електроприводом, придбати 

навики вибору, експериментального дослідження, налагодження і експлуатації 

апаратів; забезпечити усвідомлене засвоєння і дотримання правил техніки 

безпеки, в тому числі електробезпеки; сформувати у студентів навички 

використання вивчених законів, методів при вирішенні як навчальних так і 

виробничих вправ і завдань; сформувати навички визначення похибок 

вимірювань та розрахунків. 

 сприяти засвоєнню студентами основних способів вирішення задач 

навчальної і виробничої спрямованості, сформувати навички творчого, 

евристичного підходу до їх розв’язання, розкрити можливості різноманітних 

шляхів і методів реалізації знань з електричних вимірювань у майбутній 

професійній діяльності.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 термінологію та позначення в галузі електричних та електронних апаратів; 

 архітектуру і принципи дії електричних та електронних апаратів; 

 фізичні явища, які виникають у електричних та електронних апаратів; 

 найважливіші характеристики електричних та електронних апаратів; 

 особливості програмування мікропроцесорних електронних апаратів; 

 заходи щодо безпечної експлуатації електричних та електронних апаратів; 

вміти: 
 вибирати типові апарати для систем керування електроприводом; 

 розробляти програми для мікропроцесорних електронних апаратів; 

 розраховувати найважливіші технічні параметри електричних та 

електронних апаратів; 

 кваліфіковано обслуговувати та безпечно експлуатувати електричні та 
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електронні апарати. 

 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти  
Здобувач вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни 

«Електричні та електронні апарати» отримує наступні програмні компетентності та 

програмні результати навчання, які визначені в «Стандарті вищої освіти зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

освітньо-професійній програмі «Електромеханічні системи з інтелектуальним 

керуванням»  підготовки бакалаврів.  

 

Загальні компетентності: 

 

ЗК5. Здатність до застосування знань на практиці;  

ЗК7. Мати дослідницькі навички; 

ЗК9. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; 

ЗК15. Потенціал для подальшого навчання.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

  

ФК1. Базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для 

розуміння принципів роботи та функціонального призначення електротехнічних та 

електромеханічних систем та їх устаткування; 

ФК3. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електроприводу, електротехнічного і 

електромеханічного устаткування та обладнання; 

ФК8. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати 

участь в модернізації та реконструкції обладнання, пристроїв, систем та 

комплексів, зокрема з метою підвищення їх енергоефективності; 

ФК10. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації 

електротехнічних, електромеханічних систем, електроприводу та їх устаткування; 

ФК11. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, 

дослідження, вибору, впровадження, ремонту, та проектування електротехнічних 

та електромеханічних систем та їх складових; 

 

Програмні результати навчання: 

 

Зн2. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих 

дисциплін спеціальності в області електричних кіл постійного та змінного струму, 

теорії електромагнітного поля, теорії електричних машин, теорії електроприводу, 

теорії автоматичного керування, схемотехніки, інформаційних технологій аналізу 

систем, ефективного енерговикористання; 

Зн4. Здатність продемонструвати знання та навички щодо проведення 

експериментів, збору даних та моделювання у електротехнічних та 

електромеханічних системах, комп’ютерно-інтегрованому електроприводі; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/141-Elektroen.elektrotekhn.elektromekh.10.12.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/141-Elektroen.elektrotekhn.elektromekh.10.12.pdf
http://nmv.ontu.edu.ua/opp/141b-esik2018.pdf
http://nmv.ontu.edu.ua/opp/141b-esik2018.pdf
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Ум4. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для 

вирішення технічних задач спеціальності; 

Ум10. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та 

застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою. 

 

1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – прикладна електродинаміка, теоретичні основи електротехніки, 

теорія автоматичного управління, основи метрології та електричні вимірювання, 

електроніка та мікропроцесорна техніка. 

Послідовні – електричні та електронні апарати, теорія електроприводу, 

системи управління електроприводу, мікропроцесорні та програмні засоби 

керування електроприводу, проектування та дослідження електромеханічних 

систем автоматизації, курсове та дипломне проектування. 

 

1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у 5 семестрі денної та заочної 

форм навчання. 
 

Кількість кредитів – 3,5 ,   години – 105 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 50 20 22 8 

заочна 10 4 4 2 

Самостійна робота, годин Денна – 55 Заочна – 95 

 

2 Зміст навчальної дисципліни 

 

2.1 Програма змістових модулів 

Змістовий модуль 1: Основи теоретичних розрахунків електричних апаратів 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

1 Вступ. Загальні відомості про електричні апарати. 1 1 

2 
Розрахунки електродинамічних зусиль в електричних 

апаратах. 
2  

3 Теплові розрахунки електричних апаратів. 2  

4 Процеси комутації електричних кіл. 1  

5 Електромагнітні механізми електричних апаратів. 1   

Змістовий модуль 2: Контактні електричні апарати низької напруги 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

6 Електричні апарати низької напруги контактні. 1  

7 Вимикачі автоматичні. 1 1 

8 Апарати автоматичного управління на напругу до 1000 В. 1  

9 Реле управління та захисту, комплектні пристрої. 2   
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Змістовий модуль 3: Безконтактні електричні апарати низької напруги 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

10 Приводи тягові електромагнітні та їх характеристики. 1  

11 Електромагнітні керувальні прилади і компоненти. 1  

12 
Безконтактні електричні апарати низької напруги та їх 

характеристики. 
1  1 

Змістовий модуль 4: Безконтактні електричні апарати низької напруги 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

13 Аналогові електронні пристрої апаратів управління. 1  

14 Дискретні електронні пристрої апаратів управління. 1  

15 Оптоелектронні пристрої та прилади. 1  

16 Мікропроцесорні контролери і реле. 2  1 

Всього 20  4 

 

2.2 Перелік практичних занять 
 

№ 

пр.зан. 
Назва практичного заняття 

Годин 

денна заочна 

1 
Розрахунок динамічної та теплової стійкості контактних 

електричних апаратів 
2  

2 
Розрахунок електромагнітних контакторів постійного 

та змінного струму 
2 2 

3 
Розрахунок електромагнітних безконтактних апаратів 

постійного та змінного струму 
2  

4 Розрахунок електронних пристроїв електричних апаратів 2  

Всього 8 2 

 

2.3 Перелік лабораторних занять 
 

№ 

пр.зан. 
Назва лабораторного заняття 

Годин 

денна заочна 

1 Нагрівання обмоток електричних апаратів 2  

2 Плавкий запобіжник 2  

3 Тягові характеристики електромагнітів 2  

4 Магнітний пускач 2  

5 Апарати управління і захисту 2 2 

6 Електронне реле часу 2  

7 Електричні апарати з операційним підсилювачем 2  

8 Електричні апарати з логічними елементами 2  

9 Електричні апарати з пристроями цифрової техніки 2 2 

10 Електронне реле напруги 2  

11 Електронне реле струму 2  

Всього 22 4 
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Перелік завдань до самостійної роботи 

2.4 Самостійна робота та індивідуальні завдання 

№ Назва теми 
Годин 

денна заочна 

1 Опрацювання лекційного матеріалу по темам 10 4 

2 Опрацювання матеріалу, що не увійшов у лекції 10 64 

3 Підготовка до практичних та лабораторних занять 15 6 

4 Виконання індивідуальних завдань 16 6 

5 Підготовка до контрольних заходів 4 15 

Всього 55 95 

 

2.5 Перелік індивідуальних завдань 
 

№ 

пр.зан. 
Назва теми 

Годин 

денна заочна 

1 Розрахунок електромагніту постійного струму 4  

2 Розрахунок електромагніту змінного струму 4 4 

3 Розрахунок ПІД-регулятора на операційних підсилювачах 4  

4 
Розрахунок комбінаційних пристроїв на логічних 

елементах 
4  

Всього 16 4 

 

3 Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Види контролю: поточний, підсумковий – диференційований залік. 

 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

Денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min max min max 

Змістовий модуль 1: Основи теоретичних розрахунків електричних апаратів 

Виконання лабораторних 

робіт 
3 4 2 6 8 1 3 4 

Робота на практичних 

заняттях 
4 5 1 4 5 1 4 5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
8 15 1 8 15 1 8 15 

Підготовка до практичних 

занять 
4 5 1 4 5 1 4 5 

Виконання індивідуальних 

завдань 
8 17 1 8 17 1 11 21 

Проміжна сума    30 50  30 50 
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Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

Денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min max min max 

Модульний контроль 30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2:  Контактні електричні апарати низької напруги 

Виконання лабораторних 

робіт 
3 4 3 9 12    

Робота на практичних 

заняттях 
2 3 1 2 3    

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
7 15 1 7 15 2 14 30 

Підготовка до практичних 

занять 
2 3 1 2 3    

Виконання індивідуальних 

завдань 
10 17 1 10 17 2 16 20 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль  30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Змістовий модуль 3: Безконтактні електричні апарати низької напруги 

Виконання лабораторних 

робіт 
3 4 3 9 12    

Робота на практичних 

заняттях 
4 5 1 4 5    

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
5 10 1 5 10 2 15 25 

Підготовка до практичних 

занять 
4 5 1 4 5    

Виконання індивідуальних 

завдань 
8 18 1 8 18 2 15 25 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль  30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 3    60 100  60 100 

Змістовий модуль 4: Безконтактні електричні апарати низької напруги 

 Виконання лабораторних 

робіт 
3 4 3 9 12 1 3 4 

Робота на практичних 

заняттях 
3 4 1 3 4    

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
5 15 1 5 15 2 15 25 

Підготовка до практичних 

занять 
3 4 1 3 4    
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Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

Денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min max min max 

Виконання індивідуальних 

завдань 
10 15 1 10 15 2 12 21 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль  30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 4    60 100  60 100 

Разом з дисципліни 60…100 

 

 

4 Інформаційні ресурси 

 

Базові: 
1. Конспект лекцій з дисципліни «Електричні та електронні апарати» для 

студентів, які навчаються за учбовим планом бакалаврів напряму підготовки 

6.050702 «Електромеханіка» денної і заочної форм навчання. Укладач: Монтік 

П.М. Одеса: ОНАХТ, 2014. – 95 с.  

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Електричні та електронні апарати» для студентів, які навчаються за учбовим 

планом бакалаврів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» денної і 

заочної форм навчання. Укладачі: Монтік П.М., Галіулін А.А., Штепа Є.П. За ред. 

Монтіка П.М. Одеса: ОНАХТ, 2015. – 65 с.  

3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 

«Електричні та електронні апарати» для студентів, які навчаються за учбовим 

бакалаврів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» денної і 

заочної форм навчання. Укладачі: Монтік П.М., Галіулін А.А. За ред. Монтіка П.М. 

Одеса: ОНАХТ, 2015. – 60 с. 

4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Електричні та електронні апарати» для студентів, які навчаються за учбовим 

планом бакалаврів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» заочної форм 

навчання. Укладачі: Монтік П.М., Галіулін А.А. За ред. Монтіка П.М. Одеса: 

ОНАХТ, 2014. – 38 с. 

5. Монтік П.М. Електроустаткування - теорія та практика: Навчальний 

посібник. Одеса: Автограф, 2002. (Вища освіта в Україні). МОН. 

6. Бурштинський М.В., Хай М.В. Апарати захисту та керування в 

електричних установках низької напруги., Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 

2011. (Вища освіта в Україні). МОН. 

7. Бурштинський М.В., Крецула В.І., Хай М.В. Програмовані реле 

керування: Навчальній посібник. Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2008. 

(Вища освіта в Україні). МОН. 

8. Бурштинський М.В., Ковальчук М.В., Хай М.В. Програмовані електронні 

реле керування: Навчальній посібник. Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 
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2009. (Вища освіта в Україні). МОН. 

9. Бурштинський М.В., Хай М.В., Харчишин Б.М. Елементна база систем 

електропостачання та електроприводу. Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 

2010. (Вища освіта в Україні). МОН. 

 

Додаткові: 

1. http://moodle.ontu.edu.ua/login/index.php – сайт дистанційного навчання 

ОНТУ 

2. https://library.ontu.edu.ua – сайт науково-технічної бібліотеки ОНТУ 

3. https://library.tntu.edu.ua – сайт науково-технічної бібліотеки Терно-

пільського національного технічного університету 

4. http://www.diagram.com.ua/library – безкоштовна технічна бібліотека online 

5. http://gntb.gov.ua – сайт  державної  науково-технічної  бібліотеки України 

http://moodle.ontu.edu.ua/login/index.php
https://library.ontu.edu.ua/
https://library.tntu.edu.ua/
http://www.diagram.com.ua/library
http://gntb.gov.ua/

