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Дисципліна «Теоретичні основи електротехніки»  

 

Тема 1. Основні фізичні явища в електротехніці (електризація тіл, 

взаємодії зарядів, електричного струму, електромагнетизму, теплової дії 

струму, електромагнітної індукції, електромагнітної сили): суть явища, 

закон, що описує явище, математичний запис закону. 

Тема 2. Електричне коло постійного струму. Параметри та електричні 

величини, що характеризують коло (електрорушійна сила, напруга, сила 

струму, опір, потужність, енергія). 

Тема 3. Закони електричного кола (закони Ома, закони Кірхгофа, закон 

Джоуля-Ленца, закон електромагнітної сили (Ампера), закон 

електромагнітної індукції). 

Тема 4. Електричне коло змінного струму. Параметри та електричні 

величини, що характеризують коло (активний опір, індуктивність, ємність, 

індуктивний опір, ємнісний опір, повний опір, миттєві, амплітудні та діючі 

значення електрорушійної сили, напруги та сили струму, активна, 

реактивна та повна потужності, їх розрахунок, коефіцієнт потужності). 

 

Дисципліна «Електричні машини» 

 

Тема 1. Основні теоретичні відомості і загальні питання будови і устрою 

силових трансформаторів (призначення і види трансформаторів, будова 

силових трансформаторів, паспортні та номінальні дані, принцип дії 

трансформатора, схеми та групи з’єднання обмоток силових 

трансформаторів, основні рівняння трансформатора, приведений 

силовий трансформатор, схеми заміщення силового трансформатора, 

методика визначення параметрів схем заміщення за паспортними 

даними). 

Тема 2. Енергетика силових трансформаторів (енергетичні діаграми 

перетворення потужності в силовому трансформаторі, дослід холостого 

ходу і аналіз характеристик холостого ходу, дослід короткого замикання і 

аналіз характеристик короткого замикання, методика визначення 

енергетичних показників силового трансформатора за паспортними 

даними, втрати і ККД силового трансформатора, методика розрахунку і 

побудови графіка ККД силового трансформатора). 

Тема 3. Режими роботи силових трансформаторів (режим холостого 

ходу силового трансформатора, режим навантаження силового 



 

трансформатора, робочі характеристики, паралельна робота силових 

трансформаторів, змінення вторинної напруги силового 

трансформатора, принципи і способи регулювання напруги силового 

трансформатора, перехідні процеси в трансформаторі при вмиканні до 

мережі, раптове коротке замикання в силових трансформаторах, 

ударний струм короткого замикання. 

Тема 4. Спеціальні трансформатори (призначення, особливості 

конструкції і властивості автотрансформаторів і багатообмоточних 

трансформаторів, призначення, особливості конструкції і властивості 

вимірювальних трансформаторів струму і напруги, призначення 

особливості конструкції, схеми вмикання і принцип дії зварювальних 

трансформаторів). 

Тема 5. Основні теоретичні відомості і загальні питання будови і устрою 

машин постійного струму (призначення та види машин постійного 

струму, будова машин постійного струму загального призначення, 

принцип дії узагальненої машини постійного струму, принцип 

оберненості). 

Тема 6. Генератори постійного струму (призначення та види генераторів 

постійного струму (ГПС), принцип дії та основні рівняння ГПС, режим 

холостого ходу та навантаження ГПС, енергетична діаграма 

перетворення потужності в ГПС та енергетичні показники, реакція якоря, 

ГПС незалежного збудження: електрична схема, характеристики та 

властивості, ГПС паралельного і змішаного збудження: електрична 

схема, характеристики та властивості, принцип самозбудження). 

Тема 7. Двигуни постійного струму (призначення та види двигунів 

постійного струму (ДПС), принцип дії та основні рівняння ДПС, 

енергетична діаграма перетворення потужності в ДПС, номінальні дані 

та методика розрахункового визначення енергетичних показників ДПС за 

паспортними даними, способи пуску і регулювання частоти обертання 

ДПС, статичні характеристики ДПС незалежного збудження, 

регулювання частоти обертання ДПС незалежного збудження, статичні 

характеристик і властивості ДПС послідовного збудження, статичні 

характеристик і властивості ДПС змішаного збудження, регулювання 

частоти обертання ДПС послідовного і змішаного збудження). 

Тема 8. Комутація машин постійного струму (поняття і оцінка комутації 

МПС, принцип іскріння щіток МПС, процес і види комутації, способи і 

шляхи полегшення комутації, методика експериментальної перевірки і 



 

налагодження комутації, комутаційна ЕРС якоря). 

Тема 9. Машини змінного струму (призначення і види машин змінного 

струму, будова машин змінного струму, устрій обмоток змінного струму, 

конструкція пазової ізоляції обмоток змінного струму, виконання 

розгорнутих схем обмоток змінного струму, електрорушійна сила, 

магніторушійна сила обмоток змінного струму, принципи утворення 

обертового магнітного поля машин змінного струму). 

Тема 10. Загальні питання асинхронних машин (призначення і види 

асинхронних машин, асинхронні двигуни, будова, принцип дії, 

особливості роботи асинхронних двигунів, схеми заміщення асинхронних 

двигунів). 

Тема 11. Енергетика асинхронних машин (енергетичні діаграми 

перетворення потужності в асинхронних машинах, досліди холостого 

ходу та короткого замикання асинхронних двигунів, розрахункове і 

дослідне визначення втрат, ККД і коефіцієнту потужності асинхронних 

двигунів, розрахунок енергетичних показників, визначення окремих видів 

втрат і побудова графіка ККД за паспортними даними). 

Тема 12. Режими роботи і характеристики асинхронних машин (режими 

роботи асинхронних машин, особливості і властивості асинхронних 

двигунів, обертовий момент асинхронних двигунів, статичні 

характеристики і якості асинхронних двигунів, розрахунок і побудова 

моментних і механічних характеристик за каталожними даними, способи 

пуску і регулювання частоти обертання асинхронних двигунів). 

Тема 13. Однофазні та конденсаторні асинхронні двигуни. Асинхронні 

машини спеціального призначення (принцип дії, різновиди і моментні 

характеристики однофазних та конденсаторних асинхронних двигунів, 

характеристики і властивості асинхронних двигунів з різними 

фазозсуваючими елементами, будова і принцип дії однофазних 

асинхронних двигунів з екранованими полюсами та конденсаторних АД, 

робота трифазних асинхронних двигунів при живленні від однофазної 

мережі, асинхронний генератор, робота асинхронного двигуна в режимі 

електромагнітного гальма, електромагнітні пристрої на базі асинхронних 

машин з фазним ротором). 

Тема 14. Основні теоретичні відомості і загальні питання будови і устрою 

синхронних машин (призначення та види синхронних машин, загальна 

будова синхронних машин, принцип дії синхронних машин, схеми 

збудження, поняття кута завантаження). 



 

Тема 15. Синхронні генератори (призначення, види і принцип дії 

синхронного генератора, режими роботи та параметри синхронних 

генераторів у відносних одиницях, вплив реакції якоря синхронного 

генератора при зміні навантаження, статичні характеристики і 

властивості синхронних генераторів, векторні діаграми синхронних 

генераторів, рівняння активної потужності та кутові характеристики 

синхронних генераторів, паралельна робота синхронних генераторів з 

мережею, розрахунок і побудова U – подібних характеристик синхронних 

генераторів за паспортними даними, раптове коротке замикання 

синхронних генераторів, синхронні генератори з самозбудженням). 

Тема 16. Синхронні двигуни (особливості будови та принцип дії 

синхронних двигунів, енергетична діаграма і основні рівняння 

синхронного двигуна, способи пуску, статичні характеристики синхронних 

двигунів, синхронний реактивний двигун, синхронні компенсатори). 

 

Дисципліна «Контрольно-вимірювальні прилади з основами  

метрології» 
 

Тема 1. Основні положення метрології (основні поняття та положення 

метрології, види та методи вимірювань, класифікація вимірювальних 

приладів, умовні позначення на шкалах електровимірювальних 

приладів). 

Тема 2. Похибки вимірювань (похибки електровимірювального приладу, 

похибки процесу вимірювань). 

Тема 3. Основи теорії та конструкції вимірювальних механізмів та 

приладів (прилад прямої дії, магнітоелектричні прилади, електромагнітні 

прилади, електродинамічні та феродинамічні прилади, електростатичні 

прилади, індукційний прилад, однофазний лічильник активної енергії). 

Тема 4. Допоміжні вимірювальні перетворювачі (шунт, додатковий 

резистор, вимірювальний трансформатор струму, вимірювальний 

трансформатор напруги). 

Тема 5. Вимірювання електричних величин (вимірювання сили струму, 

вимірювання напруги, вимірювання активної потужності, вимірювання 

реактивної потужності, вимірювання кута зсуву фаз та коефіцієнту 

потужності, облік електричної енергії). 

 

 

 



 

Дисципліна «Електричне освітлення та опромінення» 

 

Тема 1. Основи використання оптичного випромінювання в с.г. 

виробництві (основні поняття та визначення, основні оптичні величини і 

одиниці вимірювання, прилади для вимірювання оптичного 

випромінювання). 

Тема 2. Штучні джерела оптичного випромінювання: лампи 

розжарювання (будова, принципи дії, структура позначень, переваги та 

недоліки). 

Тема 3. Газорозрядні лампи низького тиску (будова люмінесцентних 

ламп низького тиску, принцип дії люмінесцентних ламп). 

Тема 4. Газорозрядні джерела високого тиску (будова газорозрядних 

ламп високого тиску типу ДРЛ, ДНаТ, ДРИ, ДКсТ, принцип дії, схеми 

вмикання) 

Тема 5. Джерела і установки УФ- опромінення (розподілення енергії УФ 

опромінення по спектру, джерела УФ опромінення в області УФ-С, УФ-В, 

УФ-А і області застосування в с.г., установки для УФ опромінення с.г 

тварин). 

Тема 6. Джерела і установки ІЧ-опромінення (розподілення ІЧ 

опромінення по спектру, джерела і установки ІЧ опромінення в області 

ІЧ-А, ІЧ-В, ІЧ-С). 

 

Дисципліна «Електроніка і мікросхемотехніка» 

 

Тема 1. Фізичні основи напівпровідникових приладів (напівпровідникові 

матеріали; електронно-дірковий перехід; вольт-амперна характеристика  

р-n- переходу). 

Тема 2. Напівпровідникові діоди (випрямні діоди; стабілітрони; принцип 

дії; область застосування). 

Тема 3. Перемикаючі прилади (диністори; тиристори; симістори; область 

застосування). 

Тема 4. Біполярні транзистори (призначення; основні параметри 

біполярних транзисторів; статичні характеристики; способи забезпечення 

режиму спокою). 

Тема 5. Польові транзистори (призначення і типи польових 

транзисторів). 

Тема 6. Підсилювачі електричних сигналів (призначення; принцип роботи 



 

підсилювального каскаду на біполярному транзисторі зі спільним 

емітером). 

Тема 7. Імпульсні пристрої (логічні елементи). 

Тема 8. Пристрої для регулювання і перетворення електричної енергії 

(структурна схема однофазного випрямляча і призначення його блоків; 

однофазні випрямлячі змінного струму). 

 

Дисципліна "Монтаж енергетичного обладнання і систем 

керування" 

 

Тема 1. Загальні питання монтажу енергетичного обладнання і систем 

керування (вимоги до енергоустановок, нормативні документи на 

проведення електромонтажних робіт: ПУЕ, ПТЕ, ПБЕЕС, ДБН, загальні 

вимоги до виконання електричних схем, класифікація електроустановок).  

Тема 2. Технологія монтажу електропроводок (характеристика систем 

заземлення, класифікація електропроводок, способи прокладки 

відкритих та схованих проводок). 

Тема 3. Технологія монтажу електроприводів (монтаж електродвигунів 

на опорну основу, передача обертаючого руху від двигуна до робочої 

машини, будова схем керування нереверсивними та реверсивними 

приводами).  

Тема 4. Монтаж установок для освітлення та опромінювання 

(особливості установок освітлення з лампами розжарювання, 

особливості установок світильників з люмінесцентними лампами та 

другорозрядними лампами високого тиску, монтаж проводок освітлення з 

врахуванням вимог діючих нормативів, складання плану освітлювальної 

мережі приміщень сільськогосподарського призначення).   

Тема 5. Монтаж засобів автоматизації (принципові і монтажні електричні 

схеми простіших пристроїв автоматичного керування, захисту і 

сигналізації; особливості монтажу апаратів автоматики, захисту, 

сигналізації; виконання електропроводок всередині шаф та щитків 

керування).  

Тема 6. Технологія монтажу повітряних ліній електропередач 

(класифікація ліній, монтаж ПЛ). 

Тема 7. Монтаж кабельних ліній (класифікація кабелів за призначенням 

та напругою, конструкції та маркування силових кабелів, укладка 

кабелів). 



 

Тема 8. Монтаж трансформаторних підстанцій (типи конструкцій ТП, 

монтаж силового трансформатора).  

Тема 9. Організація та виконання електромонтажних робіт заземлення і 

занулення в електроустановках (основні поняття про заходи захисту 

людей і тварин від ураження електричним струмом, монтаж 

заземлюючих пристроїв, монтаж заземлюючих і нульових робочих 

захисних провідників, монтаж блискавкозахисту будівель і споруджень).  
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