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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 2 

Галузь знань 

14 Електрична інженерія Нормативна 

(шифр і назва) 

Модулів (розділів) – 3 
Спеціальність: 

141 "Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка"  
( шифр і назва) 

Рік підготовки 

-й 4-й

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 60 год.

-й -й 7-й 8-й

Лекції 

Для денної форми 

навчання: 

аудиторних -  38 год. 

самостійної роботи 

студента -  22 год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст  

год.     год. 30год. год. 

Практичні, семінарські 

год. год. 8-год. год. 

Лабораторні 
год. год.  год.       год. 

Самостійна робота 
год. год. 22-год. год. 

Курсове проектування: 

год. год. год. год. 

Вид контролю: 

залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання  –   63% / 27 % 

для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета Підчас вивчення дисципліни  "Теорія електричних апаратів" сформувати знання  здобувачів 

освіти будови, принципу дії, призначення та умов вибору електричних  апаратів, що 

використовуються в сільськогосподарських електроустановках.  

 

Завдання оволодіти  теорією  електричних апаратів та практичним навичкам по їх вибору і 

застосуванню.  

 

Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:  
 

знати будову та призначення електричних апаратів, принцип їх дії та процеси, що в них 

відбуваються. 

 

вміти вибирати  та застосовувати електричні апарати, читати їх умовні позначення на електричних 

схемах, користуватися  технічною та довідковою літературою.  

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни. 
 

Вступ 

 Завдання і зміст дисципліни 

1. Основи теорії електричних апаратів. 

2.  

1.1  Загальні відомості про електричні апарати. 

Класифікація електричних апаратів. 

Захисні оболонки електричних апаратів. 

Кліматичне виконання та категорії розташування для експлуатації електричних апаратів. 

Матеріали, що використовуються при виготовленні електричних апаратів. 

Основні вимоги до електричних апаратів. 

 

1.2  Електричні контакти. 

Основні поняття про електричні контакти. 

Матеріали для контактних з’єднань. 

 

1.3  Електрична дуга. Способи гасіння електричної дуги. 

Умови виникнення і горіння дуги. 

Гасіння дуги. 

 

2. Електричні апарати 

2.1  Апарати ручного керування. 

Призначення, будова, принцип дії апаратів ручного керування.  

Умови вибору апаратів ручного керування. 

Практичне заняття №1 

Вибір апаратів ручного керування 

 

2.2  Апарати захисту. 

Призначення, будова, принцип дії автоматичних вимикачів та умови їх вибору . Призначення, будова 

принцип дії пристроїв захисного вимкнення та умови їх вибору. Призначення, будова, принцип дії 

теплових струмових реле та умови їх вибору. Призначення, будова, принцип дії та умови вибору 

пристроїв вбудованного температурного захисту. Призначення, будова, принцип дії запобіжників та 
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умови їх вибору. Призначення, будова, принцип дії та умови вибору пристроїв фазочутливого 

захисту. 

Практичне заняття №2 

Вибір автоматичних вимикачів 

Практичне заняття №3 

Вибір запобіжників 

2.3  Контактори, електромагнітні  пускачі. 

Призначення, будова, принцип дії контакторів та електромагнітних пускачів. 

Умови  вибору контакторів електромагнітних пускачів. 

Практичне заняття №4 

Вибір електромагнітних  пускачів 

2.4  Реле керування. 

Класифікація реле керування. 

Призначення, будова принцип дії та умови вибору проміжних реле, реле напруги, реле струму. 

Призначення, будова принцип дії реле часу. Умови вибору реле часу. 

2.5  Командні апарати. 

Призначення, будова принцип дії командних апаратів. Умови вибору командних апаратів. 

2.6  Пристрої контролю. 

Призначення, будова принцип дії пристроїв контролю. 

Умови вибору пристроїв контролю. 

2.7 Контролери. 

Загальні відомості про контролери. Структура контролерів. Призначення, будова принцип дії 

контролерів. Умови вибору контролерів. 
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів (розділів) і тем 

Кількість годин 

За навчальною 

програмою 

За робочою навчальною програмою 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

у тому числі

У
сь

о
го

у тому числі

л
ек

 

п
р

.,
 с

ем
 

л
аб

. 

с.
 р

 

л
ек

 

п
р

.,
 с

ем
 

л
аб

. 

с.
 р

 

л
ек

 

п
р

.,
 с

ем
 

л
аб

. 

с.
 р

 

Вступ. 1 1 1 1 

Розділ 1. Основи  теорії 

електричних апаратів 

1.1  Загальні відомості про 3 3 3 3 

електричні апарати 

1.2  Електричні контакти 4 2 2 4 2 2 

1.3  Електрична дуга. 4 2 2 4 2 2 

Способи гасіння електричної дуги. 

Разом за  розділом 1 11 7 4 11 7 4 

Розділ 2. Електричні апарати 

2.1  Апарати ручного керування. 7 2 2 3 7 2 2 3 

2.2  Апарати захисту. 14 6 4 4 14 6 4 4 

2.3  Контактори, електромагнітні 7 2 2 3 7 2 2 3 

пускачі. 

2.4  Реле керування. 6 4 2 6 4 2 

2.5  Командні апарати. 4 2 2 4 2 2 

2.6  Пристрої контролю. 4 2 2 4 2 2 

2.7  Контролери. 6 4 2 6 4 2 

Разом за розділом 2 48 22 8 18 48 22 8 18 

Усього годин 6 0 3 0 8 2 2 6 0 3 0 8 2 2 
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5. Теми семінарських занять

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

2 

6. Теми практичних занять

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вибір апаратів ручного керування 2 

2 Вибір автоматичних вимикачів 2 

3 Вибір запобіжників 2 

4 Вибір  електромагнітних пускачів 2 

7. Теми лабораторних занять

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 

2 

8. Самостійна робота

№ 

з/п 

№ 

с.р. 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 1.2  Електричні контакти 2 

2 2 1.3  Електрична дуга. Способи гасіння електричної дуги. 2 

3 3 2.1  Апарати ручного керування. 2 

4 
- 

Виконання практичної роботи №1 

Вибір апаратів ручного керування  
1 

5 4 2.2 Апарати захисту. 2 

6 
- 

Виконання практичної роботи №2 

Вибір автоматичних вимикачів  
1 

7 
- 

Виконання практичної роботи №3 

Вибір запобіжників 
1 

8 5 2.3  Контактори, електромагнітні пускачі 2 

9 
- 

Виконання практичної роботи №4 

Вибір електромагнітних  пускачів 
1 

10 6 2.4  Реле керування. 2 

11 7 2.5  Командні апарати. 2 

12 8 2.6  Пристрої контролю. 2 

13 9 2.7  Контролери. 2 

Разом 22 
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9.Тематичний зміст курсу

 (денна форма) 

№
 п

.п
. 

№
 а

у
д

и
то

р
. 

за
н

я
тт

я
 

Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття 
Кількість 

годин 
Примітки 

1 1 Вступ. Первинний інструктаж лекція 1 

1. Основи теорії електричних апаратів.

2 1 1.1  Загальні відомості про електричні апарати. 

Класифікація електричних апаратів. 

лекція 1 

3 2 Загальні відомості про електричні апарати. 

Захисні оболонки електричних апаратів. 

Кліматичне виконання та категорії 

розташування для експлуатації електричних 

апаратів. 

Матеріали, що використовуються при 

виготовленні електричних апаратів. 

Основні вимоги до електричних апаратів. 

лекція 2 

4 3 1.2  Електричні контакти. 

Основні поняття про електричні контакти. 

Матеріали для контактних з’єднань. 

лекція 2 

5 СР№1 1.2  Електричні контакти самостійна 

робота 

2 

6 4 1.3 Електрична дуга. Способи гасіння 

електричної дуги.  

Умови виникнення і горіння дуги. 

Гасіння дуги. 

лекція 2 

7 СР№2 1.3 Електрична дуга. Способи гасіння 

електричної дуги. 

самостійна 

робота 

2 

2. Електричні апарати

8 5 2.1  Апарати ручного керування. 

Призначення, будова, принцип дії апаратів 

ручного керування.  

Умови вибору апаратів ручного керування. 

лекція 2 

9 СР№3 2.1  Апарати ручного керування. самостійна 

робота 

2 

10 6 2.1  Апарати ручного керування. 

Вибір апаратів ручного керування 

практична 

робота  №1 

2 

11 7 2.2  Апарати захисту. 

Призначення, будова, принцип дії 

автоматичних вимикачів та умови їх вибору .  

Призначення, будова принцип дії пристроїв 

захисного вимкнення та умови їх вибору.  

лекція 2 

12 8 2.2  Апарати захисту. 

Вибір автоматичних вимикачів 

практична 

робота  №2 

2 
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13 9 2.2  Апарати захисту. 

Призначення, будова, принцип дії теплових 

струмових реле та умови їх вибору. 

Призначення, будова, принцип дії та умови 

вибору пристроїв вбудованного температурного 

захисту. 

лекція 2 

14 10 2.2  Апарати захисту. 

Призначення, будова, принцип дії запобіжників 

та умови їх вибору. Призначення, будова, 

принцип дії та умови вибору пристроїв 

фазочутливого захисту. 

лекція 2 

15 11 2.2  Апарати захисту. 

Вибір запобіжників 

практична 

робота  №3 

2 

16 СР№4 2.2  Апарати захисту. самостійна 

робота 

2 

17 12 2.3  Контактори, електромагнітні  пускачі. 

Призначення, будова, принцип дії контакторів 

та електромагнітних пускачів. 

Умови  вибору контакторів електромагнітних 

пускачів. 

лекція 2 КСР 

18 СР№5 2.3  Контактори, електромагнітні  пускачі. самостійна 

робота  

2 

19 13 2.3  Контактори, електромагнітні  пускачі. 

Вибір електромагнітних  пускачів 

практична 

робота  №4

2 

20 14 2.4  Реле керування. 

Класифікація реле керування. 

Призначення, будова принцип дії та умови 

вибору проміжних реле, реле напруги, реле 

струму. 

лекція 2 

21 15 2.4  Реле керування. 

Призначення, будова принцип дії реле часу. 

Умови вибору реле часу. 

лекція 2 

21 СР№6 2.4  Реле керування. самостійна 

робота  

2 

22 16 2.5  Командні апарати.  

Призначення, будова принцип дії командних 

апаратів. 

Умови вибору командних апаратів. 

лекція 2 

23 СР№7 2.5  Командні апарати. самостійна 

робота  

2 

24 17 2.6  Пристрої контролю. 

Призначення, будова принцип дії пристроїв 

контролю. 

Умови вибору пристроїв контролю. 

лекція 2 

25 СР№8 2.6  Пристрої контролю. самостійна 

робота  

2 

26 18 2.7  Контролери. 

Загальні відомості про контролери. 

Структура контролерів 

лекція 2 
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27 19 2.8 Контролери. 

Призначення, будова принцип дії контролерів 

Умови вибору контролерів. 

лекція 2 КСР 

28 СР№9 2.8 Контролери. самостійна 

робота  

2 

 (заочна форма) 

№
 п

.п
. 

№
 а

у
д

и
то

р
. 

за
н

я
тт

я
 

Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття 
Кількість 

годин 
Примітки 

10. Методи навчання

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда. 

Іноваційні: презентації, електронні посібники. 

Наочні: ілюстрація, демонстрація. 

Практичні: практичні роботи. 

11. Методи контролю

Усне і письмове опитування, фронтальне опитування, тестування, захист практичних робіт, 

контрольні роботи,  залік. 
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12. Критерії оцінювання знань студентів

ОЦІНКА "5" (ВІДМІННО) 

Студент повністю висвітлює зміст матеріалу з установленого питання або проблеми; чітко 

уявляє зміст матеріалу, правильно застосовує спеціальні терміни; технічно грамотно ілюструє 

відповідь схемами, ескізами, кресленнями; послідовно викладає матеріал, застосовує довідники, 

нормативні документи; впевнено і правильно застосовує одержані знання з даної дисципліни і 

суміжних дисциплін для вирішення практичних завдань, не робить граматичних помилок. 

ОЦІНКА "4" (ДОБРЕ) 

Студент розкриває основний зміст матеріалу; точно використовує спеціальні терміни, не 

допускає грубих граматичних помилок, роботу виконує чисто, акуратно; схеми, ескізи, 

креслення виконує згідно ДСТУ; можливі у відповідях одна - дві неточності в термінології, 

другорядних висновках, помилки в арифметичних підрахунках, які не змінюють суті 

одержаних результатів. 

ОЦІНКА "3" (ЗДОВІЛЬНО) 

Студент зміст питань розкриває частково, не завжди послідовно; не пов’язує свої відповіді з 

раніше одержаними знаннями з дисципліни і суміжних дисциплін; відповіді неповні, але суть 

питань в цілому висвітлена; для вирішення практичних завдань застосовує одержані знання 

з деякими труднощами; у виконанні схем, ескізів, креслень допускаються помилки; у 

спеціальній термінології допускає помилки, слабо володіє технікою обчислень. 

ОЦІНКА "2" (НЕЗАДОВІЛЬНО) 

Студент не висвітлює основного змісту питань; допускає грубі помилки в обчисленнях і 

кінцевих висновках; у виконанні схем, ескізів, креслень допускаються грубі помилки, не 

додержується діючих стандартів; слабо володіє спеціальною термінологією; текстовий 

матеріал має значну кількість помилок, є велике число виправлень. 



13 

13. Методичне забезпечення

1. Практикум.

2. Робочий зошит для виконання практичних робіт.

3. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт.

3. Робочий зошит для опрацювання студентами тих розділів, тем, що виносяться на самостійну

роботу.

14. Рекомендована література

Базова 

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

та захисту. Загальний курс : навчальний посібник. – Харків: Вид-во 

«Точка», 2012. – 340 с. 

Допоміжна 

2. Довідникова книга з електроенергетики: навчальний посібник / П.В. Волох, М.П. Цоколенко,

Л.В. Ревенко, В.А. Грічаненко та ін. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 506 с.

14. Інформаційні ресурси

http://ktmsh.at.ua/ 


