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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Метою освітньої компоненти є засвоєння здобувачами освіти 
принципів побудови та практичного використання автоматизованих 
електроприводів постійного та змінного струмів виробничих механізмів 
і технологічних комплексів, здійснення їхнього синтезу та аналізу, а 
також експериментальне вивчення характеристик автоматизованого 
електроприводу. 

Завдання: оволодіти теоретичною базою і практичними вміннями 
побудови та експлуатації електромеханічних систем технологічних 
комплексів. 

В результаті оволодіння освітньою компонентою здобувач повинен: 
знати: 
– класифікацію електроприводів та принципи їх будови; 
– часові та частотні характеристики електроприводів; 
– основні способи керування координатами електроприводів; 
– методи розрахунків потужності електроприводів; 
– сучасні системи керування електроприводами; 
вміти: 
– обґрунтовувати вибір електроприводу і спосіб регулювання його 

швидкості; 
– розраховувати параметри сучасних систем керування електропри-

водами як в усталених, так і в динамічних режимах, виходячи із зада-
них показників їх роботи; 

– застосовувати методи системного аналізу, моделювання, 
ідентифікації та числові методи для розроблення імітаційних і 
математичних моделей автоматизованих електроприводів та 
оптимізації їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних 
технологій. 

Посилання на розміщення освітньої компоненти на  
навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Компетентності 

К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
К12. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів ма-
тематики, фізики та електротехніки. 
К15. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 
проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та авто-
матизованого електроприводу. 
К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроене-
ргетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування. 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

ПР03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та авто-

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
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матизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирі-
шення практичних проблем у професійній діяльності. 
ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електро-
технічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах 
і системах. 
ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 
електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показ-
никами. 
ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 
технічного обслуговування електромеханічних систем, 
електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та 
мереж. 

Структура та зміст освітнього компонента 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕХАНІКА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 
 

Денна форма: 
Лекції – 8 год. 
Лабораторні заняття – 2 год. 
Практичні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 24 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,6 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Практичні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 36 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-

пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, 
розв’язання винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: цифрові вольтметри постійного струму TENSE 
DJ-V72DC, цифрові мультиметри, лабораторний стенд 
експериментального визначення енергетичних показників 
електроприводу постійного струму. 

 
Тема 1. Загальні відомості про електропривод. Структура електроприводів і їх 

класифікація. Мета та задачі курсу 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 

Література: 
[1-4, 6, 7, 

19] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
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практ. - 0 

Опис теми Загальні відомості про електропривод. Структура електроприводу та 
характеристика його складових частин. Класифікація електроприводів. Мета та 
задачі курсу. 

Тема 2. Функції електроприводу. Основи механіки електроприводу. Рівняння руху 
електроприводу 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 
практ. – 2 

Література: 
[1-4, 6, 7, 

19] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Енергетичний канал електроприводу. Координати електроприводу. Функції 
електроприводу. Основи механіки електроприводу. Рівняння руху 
електроприводу. Статичні та динамічні режими електроприводів. 
Практична робота №1. Основні відомості. Механіка електроприводу. 

Тема 3. Приведення моментів опору та моментів інерції. Механічні характеристики 
електроприводів 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 
практ. - 2 

Література: 
[1-4, 6, 7, 

19] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Приведення моментів опору та моментів інерції. Механічні характеристики 
електроприводів. Активні та реактивні моменти. Поняття жорсткості. Механічні 
характеристики різної жорсткості. Статична стійкість. 
Практична робота №1. Основні відомості. Механіка електроприводу. 

Тема 4. Регулювання координат електроприводу 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1-4, 6, 7, 

19] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Загальні поняття регулювання координат електроприводу. Регулювання та зміна 
швидкості. Природна та штучна характеристики. Способи формування штучних 
характеристик. 
Лабораторна робота №1. Експериментальне визначення енергетичних 
показників електроприводу постійного струму. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
 

Денна форма: 
Лекції – 8 год. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
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Лабораторні заняття – 4 год. 
Практичні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 24 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,6 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Практичні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 36 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-

пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, 
розв’язання винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: цифрові вольтметри постійного струму TENSE 
DJ-V72DC, цифрові мультиметри, лабораторний стенд дослідження 
тиристорного електроприводу постійного струму. 

 
Тема 5. Основні рівняння електроприводів постійного струму. Електроприводи з 

двигунами з незалежним збудженням із живленням від джерела напруги 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 4 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 
практ. – 2 

Література: 
[1-4, 6-9, 
12, 15-17, 
19, 21-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Схема електроприводу з двигуном постійного струму. Основні рівняння 
електроприводів постійного струму. Електроприводи з двигунами з незалежним 
збудженням із живленням від джерела напруги. Механічні (електромеханічні) 
характеристики. Гальмівні режими. 
Лабораторна робота №2. Дослідження тиристорного електроприводу 
постійного струму. 
Практична робота №2. Механічні характеристики електроприводів постійного 
струму. 

Тема 6. Електропривод з незалежним збудженням у разі живлення від джерела струму. 
Електропривод постійного струму з послідовним збудженням 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 
практ. – 2 

Література: 
[1-4, 6-9, 
12, 15-17, 
19, 21-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Електропривод з незалежним збудженням у разі живлення від джерела струму. 
Електропривод постійного струму з послідовним збудженням. Характеристика 
намагнічування та механічна характеристика. Механічні характеристики у 
відносних одиницях. Гальмівні режими електропривода з послідовним 
збудженням. 
Практична робота №2. Механічні характеристики електроприводів постійного 
струму. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38


7 

 

Тема 7. Номінальний режим електропривода. Допустимі значення координат 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1-4, 6-9, 
12, 15-17, 
19, 21-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Номінальний режим електропривода. Паспорт електропривода та його 
характеристика. Допустимі значення координат (напруга, магнітний потік, 
швидкість, струм якоря, момент). 

Тема 8. Регулювання координат електроприводів в розімкнених системах 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,15 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1-4, 6-9, 
12, 15-17, 
19, 21-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Реостатне регулювання координат. Схеми та характеристики при реостатному 
регулюванні електроприводу з незалежним і послідовним збудженнями та в 
системі джерело струму – двигун. Характеристика реостатного регулювання 
координат. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ЗМІННОГО СТРУМУ 
 
 

Денна форма: 
Лекції – 8 год. 
Лабораторні заняття – 6 год. 
Практичні заняття – 4 год. 
Самостійна робота – 24 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,8 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Практичні заняття – 2 год. 
Самостійна робота – 36 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-

пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, 
розв’язання винахідницьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: віртуальний лабораторний стенд дослідження 
механічної характеристики асинхронного двигуна у складі 
некерованого електропривода, частотомір TENSE DJ-F96, тахометр, 
цифровий вимірювач параметрів електричної мережі, програмне 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
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забезпечення Lenze, перетворювач частоти Lenze 8200 Vector, 
лабораторний стенд дослідження роботи частотного перетворювача у 
складі асинхронного електропривода. 

 
Тема 9. Електроприводи змінного струму. Моделі асинхронного електроприводу 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 4 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 0 
практ. - 2 

Література: 
[1-4, 6-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Принцип дії асинхронної машини. Процеси при холостому ході та під 
навантаженням. Механічні характеристики. Енергетичні режими асинхронного 
електропривода. Гальмівні режими асинхронних електроприводів. Номінальні 
дані. 
Лабораторна робота №3. Дослідження механічної характеристики 
асинхронного двигуна у складі некерованого електропривода. 
Практична робота №3. Механічні характеристики електроприводів змінного 
струму. 

Тема 10. Перетворювачі частоти в електроприводах 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 4 
практ. - 0 
заочна 

лекції – 0,2 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[5, 8, 9, 16, 
19, 21-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Регулювання швидкості асинхронних електроприводів зміною частоти напруги 
живлення. Механічні характеристики при різних законах частотного керування. 
Структурна схема перетворювача частоти. Схеми підключення перетворювачів 
частоти. Класифікація перетворювачів частоти. Функціональні можливості 
перетворювачів частоти. Технічні та економічні аспекти ефективності 
впровадження перетворювачів частоти. Схеми перетворювачів частоти різних 
типів та їх характеристика. Вибір перетворювача частоти для електроприводу. 
Опитувальний лист. Загальний вигляд перетворювачів частоти. Характеристика 
частотного регулювання швидкості. 
Лабораторна робота №4. Дослідження роботи частотного перетворювача у 
складі асинхронного електропривода. 

Тема 11. Синхронні електроприводи 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1-4, 6-12, 
19, 21-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Принципова схема синхронного електропривода. Механічна та пускова 
характеристики. Кутова характеристика синхронного двигуна. Регулювання 
швидкості синхронних електроприводів. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
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Тема 12. Режими роботи електроприводів залежно від характеру зміни навантаження. 
Ступені захисту та класи нагрівостійкості ізоляції електроприводів 

Результати 
навчання 

ПР03 
ПР07 
ПР08 
ПР17 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 0 
практ. - 0 

Література: 
[1-4, 6-19, 

21-25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38 

Опис теми Теплові режими електроприводів. Класифікація режимів роботи електроприводів 
відповідно до характеру зміни навантаження. Ступені захисту електроприводів. 
Класи нагрівостійкості ізоляції електроприводів. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Освітня компонента спрямована на розвиток таких «м’яких» навичок: 
аналітичні навички, взаємодія з людьми, гнучкість розуму, комплексне 
вирішення проблем, саморозвиток, здатність до навчання, пошук 
виходу зі складних ситуацій, оцінювання ризиків та прийняття рішень, 
працелюбність, креативність, навики письмового та усного 
спілкування, комунікаційні здібності. 

Форми та методи навчання 

Лекції читаються з використанням мультимедійного проектора для 
демонстрації схем електроприводів, їх систем керування та захисту, 
механічних характеристик, рівнянь, графіків, діаграм, фрагментів 
програм, структурних і функціональних схем тощо. Під час лекцій 
демонструються натурні зразки обладнання (електричні двигуни 
постійного та змінного струмів, перетворювачі частоти, комутаційна та 
захисна апаратура для електроприводів), проводиться дискусійне 
обговорення проблемних питань. 
Лабораторні роботи виконуються з використанням лабораторних 
стендів (експериментальне визначення енергетичних показників 
електроприводу постійного струму, дослідження тиристорного 
електроприводу постійного струму, дослідження роботи частотного 
перетворювача у складі асинхронного електропривода) та віртуальної 
комп’ютерної моделі асинхронного двигуна у складі некерованого 
електропривода (Matlab Simulink). Під час лабораторних робіт 
використовуються: програмне забезпечення Lenze для зняття 
параметрів та характеристик електроприводу та керування ним, 
перетворювач частоти Lenze 8200 Vector, вимірювач параметрів 
електричної мережі, частотомір TENSE DJ-F96, тахометр, вольтметри, 
амперметри та інші вимірювальні прилади. 
Під час проведення практичних занять закріплюється теоретичний 
матеріал шляхом розв’язання задач, вибору електродвигунів та 
аналізу особливостей функціонування систем керування 
автоматизованими електроприводами. Практикується проведення 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=38
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екскурсій на заводи, проектні організації, електростанції та 
електропостачальні підприємства. 

Порядок та критерії оцінювання 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. Для визначення рівня засвоєння 
здобувачами освіти матеріалу використовуються такі методи 
оцінювання знань: оцінювання за виконання лабораторних та 
практичних робіт; опитування при захисті лабораторних та практичних 
робіт; оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий контроль 
знань. Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
оцінювання: 

Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання  

1.1 Робота під час лекцій (12 пар * 1,5 бали)…...…………….…… 18 

1.2 Робота під час лабораторних занять (6 пар * 1,5 бали)…...… 9 

1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  

1.3.1 Лабораторна робота №1 «Експериментальне визначення 
енергетичних показників електроприводу постійного струму»…. 

 
4,5 

1.3.2 Лабораторна робота №2 «Дослідження тиристорного 
електроприводу постійного струму»……………..…….……………. 

 
4,5 

1.3.3 Лабораторна робота №3 «Дослідження механічної 
характеристики асинхронного двигуна у складі некерованого 
електропривода»………………………….……………………………. 

 
 
4,5 

1.3.4 Лабораторна робота №4 «Дослідження роботи частотного 
перетворювача у складі асинхронного електропривода»……..… 4,5 

1.4 Робота під час практичних занять (6 пар * 1,25 бали)…......… 7,5 

1.5 Виконання практичних робіт:  

1.5.1 Практична робота №1 «Основні відомості. Механіка 
електроприводу»…….…………..……………………………………… 2,5 

1.5.2 Практична робота №2 «Механічні характеристики 
електроприводів постійного струму»……………..……………….… 2,5 

1.5.3 Практична робота №3 «Механічні характеристики 
електроприводів змінного струму»…………….…….…………….… 2,5 

Всього поточна складова оцінювання…………..….…………… 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  

2.1. Модульний контроль №1……………………………….………… 20 

2.2. Модульний контроль №2………………………………….……… 20 

Всього підсумкова складова оцінювання……………….……… 40 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Разом……….………………………..…………………………………… 100 
 

Поєднання навчання та досліджень 

У процесі навчання здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації 
наукових досліджень, зокрема за темою «Розробка та дослідження 
автоматичних та електротехнічних елементів і систем», яка 
зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи 
та інформації (державний реєстраційний номер 0116U000281). 
Передбачено можливість участі студентів у роботі наукових 
конференцій та публікації статей за результатами досліджень. 
В освітньому процесі використовуються отримані індивідуальні наукові 
досягнення лектора з теми «Моделювання динамічних режимів в 
асинхронному двигуні», що відображені в роботі [18]. 

Інформаційні ресурси 

Базова література 
1 Калінов А. П., Мельников В. О. Елементи автоматизованого 

електропривода : навчальний посібник. Кременчук : КрНУ, 2013. 
276 с. 

2 Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Основи електропривода. Теорія та 
практика. Частина 1 : навчальний посібник. Вінниця : ВНАУ, 
2020. 387 с. 

3 Колб А. А., Колб А. А. Теорія електроприводу : навчальний 
посібник. Дніпропетровськ : НГУ, 2011. 540 с. 

4 Павленко Т. П., Донець О. В., Петренко О. М. Автоматизований 
електропривод загальнопромислових механізмів : конспект 
лекцій (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 132 с. 

5 Плєшков С. П., Серебренніков С. В. Енергоефективний 
електропривод у промисловості та сільськогосподарському 
виробництві : навчальний посібник. Кіровоград : РВЛ КНТУ, 2016. 
156 с. 

Допоміжна література 
6 Ильинский Н. Ф. Основы электропривода : учебное пособие для 

вузов. Москва : МЭИ, 2003. 224 с. 
7 Чиликин М. Г., Сандлер А. С. Общий курс электропривода. 

Москва : Энергоиздат, 1981. 576 с. 
8 Голодний І. М., Лавріненко Ю. М., Козирський В. В.,    

Червінський Л. С., Абдураманов Д. А., Торопов А. В.,      
Санченко О. В. Регульований електропривод : підручник. Київ : 
ТОВ «ЦП «Компринт», 2015. 509 с. 

9 Ключев В. И. Теория электропривода : учебник для вузов. 
Москва : Энергоатомиздат, 2001. 704 с. 

10 Соколовский Г. Г. Электроприводы переменного тока с 
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частотным регулированием : учебник для вузов. Москва : 
Издательский центр «Академия», 2006. 268 с. 

11 Crowder R. Electric Drives and Electromechanical Systems. Oxford : 
Elsevier, 2006. 310 p. 

12 Лавріненко Ю. М., Марченко О. С., Савченко П. І.,       
Синявський О. Ю., Войтюк Д. Г., Лисенко В. П. Електропривод : 
підручник. Київ : Видавництво «Ліра-К», 2009. 504 с. 

13 Казачковський М. М. Комплектні електроприводи : навчальний 
посібник. Дніпропетровськ : НГУ, 2003. 226 с. 

14 Белов М. П., Новиков В. А., Рассудов Л. Н. Автоматизированный 
электропривод типовых производственных механизмов и 
технологических комплексов : учебник для вузов. Москва : 
Издательский центр «Академия», 2004. 576 с. 

15 Терехов В. М., Осипов О. И. Системы управления 
электроприводов. Москва : Издательский центр «Академия», 
2005. 300 с. 

16 Шульга А. А., Полупан І. І., Ткаченко А. А. Автоматизований 
електропривод металорізальних верстатів : навчальний посібник 
: для студентів спеціальності «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод». Краматорськ : ДДМА, 2010. 
124 с. 

17 Онищенко Г. Б. Электрический привод : учебник для вузов. 
Москва : РАСХН, 2003. 320 с. 

18 Lyshuk V., Selepyna Y., Kostiuchko S., Litkovets S. Simulation of 
dynamic modes in the asynchronous motor. Scientific Journal of 
TNTU. 2019. Vol. 94, No. 2. P. 104–110. 

Електронний репозиторій НУВГП 
19 Баховець Б. О. Автоматизований електропривод : навчальний 

посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 238 с. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2383/1/716492%20zah.pdf 

20 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Електротехніка та електропривод» (частина 2) для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної 
форм навчання / Тарас Б. І. Рівне : НУВГП, 2019. 17 с. Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/15952/1/04-03-
234%20%281%29.pdf 

Інші ресурси 
21 Журнал «Технічна електродинаміка» / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://techned.org.ua/ 
22 Журнал «Східно-Євнопейський журнал передових технологій» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://jet.com.ua/uk/ 
23 Журнал «Електротехніка і електромеханіка» / [Електронний 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2383/1/716492%20zah.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/15952/1/04-03-234%20%281%29.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/15952/1/04-03-234%20%281%29.pdf
http://techned.org.ua/
https://jet.com.ua/uk/
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ресурс] – Режим доступу: http://eie.khpi.edu.ua/ 
24 Журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ees.kdu.edu.ua/ 
25 Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки НУ 

«Львівська політехніка» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua/ 

 

Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості та повторне вивчення 
дисципліни здійснюються згідно з «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП»: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Процедура перездачі модулів здійснюється згідно з: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
публікуються на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Можливим є визнання (перезарахування) результатів навчання 
здобувачів освіти, що набуті за рахунок неформальної та 
інформальної освіти згідно з відповідним положенням: 
https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Наприклад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на 
таких платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn 
тощо. Знання та навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мають мати зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної освітньої компоненти та 
бути перевірені в підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу 
надають, а також до читання окремих лекцій залучаються: начальник 
департаменту експлуатації високовольтних мереж ПрАТ 
«Рівнеобленерго», канд. техн. наук Килимчук Антон Володимирович, 
головний спеціаліст з міжнародної кооперації ТОВ «Високовольтний 
союз-РЗВА» Мельник Роман Іванович. 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема 
щодо питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії 
тощо наведена у відповідних документах на сторінці Академічна 
доброчесність сайту НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj. 
Не допускається списування при виконанні поточних завдань, а також 
під час проведення поточного та підсумкового контролів знань – 
модулів, заліків, екзаменів. У випадку виявлення факту списування, до 
студентів будуть застосовані санкції у вигляді зниження підсумкової 
оцінки або ж позбавлення права подальшого виконання завдання. 
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показникам 

http://eie.khpi.edu.ua/
http://ees.kdu.edu.ua/
http://ena.lp.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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забезпечення якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та 
положеннями відділу якості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: 
https://naqa.gov.ua/. 
Відділ якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo. 

Вимоги до відвідування 

Здобувачам вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Пропущенні практичні та лабораторні заняття 
необхідно виконувати згідно з графіком відпрацювань або 
консультацій, які публікуються на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit. 
Пропущений лекційний матеріал опрацьовується самостійно з 
використанням матеріалів, що наведені на сторінці дисципліни на 
платформі MOODLE. Студенти можуть використовувати на заняттях 
мобільні телефони та ноутбуки, але виключно для навчання. 

Оновлення 

Щорічно викладач із власної ініціативи оновлює зміст даної навчальної 
дисципліни на основі наукових досягнень і сучасних практик. Здобувачі 
вищої освіти також можуть долучатись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення пропозицій щодо новітніх 
досягнень в галузі електромеханіки. Така ініціатива є підставою для 
отримання додаткових балів з даної дисципліни. Крім того, 
враховуються пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших 
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, 
визначається документами: https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
mobilnist. Міжнародні інформаційні ресурси, які можуть 
використовувати студенти для вивчення даної дисципліни: Google 
Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: https://www.elsevier.com/; 
Sciencedirect: https://www.sciencedirect.com/; ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/. 
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