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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Метоя освітньої компоненти ю формуваннѐ у студентів навичок аналізу 
електромагнітних та електромеханічних перехідних процесів в електроенер-
гетичних системах, в тому числі із застосуваннѐм доступного програмного за-
безпеченнѐ, а також забезпеченнѐ знань і навичок, необхідних длѐ практич-
ної роботи інженера-електрика. 

Завданнѐ:  
- набути умінь самостійного проведеннѐ розрахунків трифазних та несиме-

тричних коротких замикань; 
- набути практичних навичок оцінки статичної та динамічної стійкості елек-

троенергетичних систем; 
- володіти сучасними технологіѐми комп’ятерного аналізу електричних та 

магнітних кіл. 
В результаті вивченнѐ даного курсу студент маю: 
знати:  
- фізичну сутність перехідних процесів в синхронних і асинхронних маши-

нах, трансформаторах, вузлах навантаженнѐ і в електроенергетичній системі 
в цілому; 

- теорія і методи аналізу статичної та динамічної стійкості електроенерге-
тичної системи і окремих її частин, в тому числі навантажень систем електро-
постачаннѐ; 

вміти: 
- використовувати одержані знаннѐ, уміннѐ й навички длѐ подальшого 

професійного навчаннѐ; 
- виконувати розрахунки перехідних процесів при коротких замиканнѐх та 

інших видах пошкоджень в електричних системах електропостачаннѐ; 
- проводити оцінку, в тому числі й експериментальну, перехідних процесів 

в електроенергетичних системах і системах електропостачаннѐ. 
 

Посилання на розміщення освітнього компоненту на  
навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=297 
 

Компетентності 

К01. Здатність до абстрактного мисленнѐ, аналізу та синтезу. 
К19. Усвідомленнѐ необхідності підвищеннѐ ефективності електроенергетич-
ного, електротехнічного та електромеханічного устаткуваннѐ. 

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

ПР05. Знати основи теорії електромагнітного полѐ, методи розрахунку елект-
ричних кіл та уміти використовувати їх длѐ вирішеннѐ практичних проблем у 
професійній діѐльності. 
ПР07. Здійснявати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехніч-

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=297
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ному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. 
ПР19. Застосовувати придатні емпіричні та теоретичні методи длѐ зменшеннѐ 
втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні 
та використанні. 

Структура та зміст освітньої компоненти 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРОТКІ ЗАМИКАННЯ 
ТА СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
Практичні занѐттѐ – 4 год. 
Самостійна робота – 16 год. 
Заочна форма: 
Лекції –  0.25 год.  
Практичні занѐттѐ – 2 год. 
Самостійна робота – 23.75 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

Засоби навчання: презентації лекцій, навчальне демонстраційне облад-
наннѐ, засоби виміряваннѐ та автоматики, комп’ятер, програмне забезпе-
ченнѐ Electronics Workbench або NI Multisim. 

 

Тема 1. Загальні відомості про перехідні процеси. 
Результати 
навчаннѐ 

ПР05 
ПР07 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
практ. – 4 
заочна 
лекції – 0,25 
практ. – 2 

Література: 
[1-9, 11-14, 

30, 32] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=297  
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=51940 
 https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=51941 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=51942  

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126780/  
 

Опис теми Загальні відомості про перехідні процеси. Види, причини та наслідки коротких зами-
кань. Призначеннѐ розрахунків електромагнітних перехідних процесів, розрахункові 
умови. Початкові положеннѐ до розрахунку струмів короткого замиканнѐ. Розрахункова 
схема системи електропостачаннѐ. Схема заміщеннѐ та способи визначеннѐ показників 
її елементів. Еквівалентні перетвореннѐ схем заміщеннѐ. Застосуваннѐ наближеного 
зведеннѐ длѐ розрахунку опорів схем заміщеннѐ. Приклади розрахунків. 
Практична робота №1. Розрахункова схема СЕП та параметри її основних елементів. 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=53912  
Практична робота №2. Перетвореннѐ схем заміщеннѐ. 
 https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=46819  

Тема 2. Характеристики та параметри синхронних машин. 
Результати 
навчаннѐ 

ПР05 
ПР07 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
практ. –  
заочна 
лекції –  
практ. –  

Література: 
[1-9, 12-15, 
24, 27, 29-

31] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/  

 

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=297
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=51940
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=51940
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/resource/view.php?id=51942
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126780/
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=53912
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=46819
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/
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Опис теми Характеристики та параметри синхронних машин. Загальні відомості. Початкові рівнѐн-
нѐ електричних кіл. Власні та взаюмні індуктивності обмоток. Лінійні перетвореннѐ сис-
тем координат. Потокозчепленнѐ та індуктивності синхронної машини. Перетвореннѐ 
диференціальних рівнѐнь синхронної машини. Приклади розрахунків. 

Тема 3.  Математичні моделі машин змінного струму. 

Результати 
навчаннѐ 

ПР05 
ПР07 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. –  
заочна 
лекції –  
практ. –   

Література: 
[1-8, 11-16, 
20, 23, 27, 

29, 31] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/  

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126780/  
 
 
 
 

Опис теми Математичні моделі машин змінного струму. Загальні відомості. Перехідні ЕРС та індук-
тивні опори. Надперехідні ЕРС та індуктивні опори. Електрорушійна сила та індуктивні 
опори двигунів. Приклади розрахунків. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИМЕТРИЧНІ КОРОТКІ ЗАМИКАННЯ. 

 

Денна форма: 
Лекції – 12 год.  
Практичні занѐттѐ – 14 год. 
Самостійна робота – 42 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 1 год.  
Практичні занѐттѐ – 7 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

Засоби навчання: презентації лекцій, навчальне демонстраційне облад-
наннѐ, засоби виміряваннѐ та автоматики, комп’ятер, програмне забезпе-
ченнѐ Electronics Workbench або NI Multisim. 

 
Тема 4. Перехідні процеси при трифазних коротких замиканнях. 

Результати 
навчаннѐ 

ПР05 
ПР07 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 4 
практ. – 6 
заочна 
лекції – 0,5 
практ. – 3 

Література: 
[1-9, 11-14, 
17, 19, 23, 

29, 32] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/  

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126781/  
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126782/  

 
 

Опис теми Перехідні процеси при трифазних коротких замиканнѐх. Коротке замиканнѐ в радіаль-
ній мережі. Коротке замиканнѐ на затискачах генератора. Коротке замиканнѐ у віддале-
них точках системи електропостачаннѐ. Початкове значеннѐ періодичної складової 
струму короткого замиканнѐ. Періодична складова струму короткого замиканнѐ у дові-
льний момент часу. Струм короткого замиканнѐ в усталеному аварійному режимі. При-
клади розрахунків. 
Практична робота №3. Точне приведеннѐ елементів схеми заміщеннѐ в іменованих 
одиницѐх. https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=46821. 
Практична робота №4. Наближене приведеннѐ схеми заміщеннѐ в іменованих одини-

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126780/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126781/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126782/
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=46821
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цѐх. https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=47305. 
Практична робота №5. Система відносних одиниць. Точне й наближене приведеннѐ у 
відносних одиницѐх. https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=47306. 

Тема 5. Розрахунки перехідних процесів при трифазних коротких замиканнях. 

Результати 
навчаннѐ 

ПР05 
ПР07 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 8 
практ. – 8 
заочна 
лекції – 0,5 
практ. – 4 

Література: 
[1-8, 12-15, 
17, 20, 25, 
28, 30, 31] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/  

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126783/ 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126784/  
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126785/  

 
 
 

Опис теми Розрахунки перехідних процесів при трифазних коротких замиканнѐх. Основні поло-
женнѐ. Використаннѐ діаграм періодичної складової струму в мережі з одним джере-
лом. Використаннѐ діаграм періодичної складової струму в мережі з кількома джерела-
ми. Розрахунок періодичної складової струму длѐ довільного моменту часу з викорис-
таннѐм методу спрѐмлених характеристик. Розрахунок струму короткого замиканнѐ за 
принципом накладаннѐ. Розрахунок складових струму короткого замиканнѐ від вузлів 
навантаженнѐ. Розрахунок складових струму КЗ від двигунів, що перейшли на генерато-
рний режим. Особливості підживленнѐ місцѐ короткого замиканнѐ від двигунів тепло-
вих електростанцій. Врахуваннѐ комплексного навантаженнѐ в підживленні місцѐ коро-
ткого замиканнѐ. Розрахунок струмів короткого замиканнѐ в електроустановках напру-
гоя до 1 кВ. Розрахунки струмів короткого замиканнѐ з використаннѐм сучасного про-
грамного забезпеченнѐ. Похибки оцінки значень струмів короткого замиканнѐ. 
Практична робота №6. Вплив та врахуваннѐ навантаженнѐ в початковий момент корот-
кого замиканнѐ. https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=48106. 
Практична робота №7. Розрахунок сталого режиму короткого замиканнѐ. 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=48552. 
Практична робота №8. Розрахунок струмів короткого замиканнѐ за допомогоя розра-
хункових кривих. https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=48996. 
Практична робота №9. Розрахунок струмів короткого замиканнѐ за допомогоя типових 
кривих. https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=50715. 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. НЕСИМЕТРИЧНІ КОРОТКІ ЗАМИКАННЯ. 
 

Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
Практичні занѐттѐ – 4 год. 
Самостійна робота – 16 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0.75 год.  
Практичні занѐттѐ – 1 год. 
Самостійна робота – 24.25 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахідни-
цьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 

Засоби навчання: презентації лекцій, навчальне демонстраційне облад-
наннѐ, засоби виміряваннѐ та автоматики, комп’ятер, програмне забезпе-
ченнѐ Electronics Workbench або NI Multisim. 

 
 
 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=47305
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=47306
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126783/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126784/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126785/
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=48106
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=48552
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=48996
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=50715
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Тема 6. Перехідні процеси при порушенні симетрії у трифазній мережі 

Результати 
навчаннѐ 

ПР05 
ПР07 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 4 
практ. –  
заочна 
лекції – 0,5 
практ. –  

Література: 
[1-7, 10-15, 
19, 21, 24, 

29, 32] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/  

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126786/  
 
 

Опис теми Перехідні процеси при порушенні симетрії у трифазній мережі. Загальні відомості. Ство-
реннѐ синхронним генератором вищих гармонік. Метод симетричних складових. Спів-
відношеннѐ між симетричними складовими векторів струмів та напруг. Опір елементів 
зворотної та нульової послідовностей. Схеми заміщеннѐ длѐ окремих послідовностей. 
Результуячі ЕРС та опір схем заміщеннѐ длѐ окремих послідовностей. 

Тема 7. Поперечна несиметрія 

Результати 
навчаннѐ 

ПР05 
ПР07 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
практ. – 4  
заочна 
лекції – 0,25 
практ. – 1 

Література: 
[1-8, 11-14, 
17, 20, 26, 

30, 31] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/  

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126787/  
 
 
 
 

Опис теми Поперечна несиметріѐ. Початкові положеннѐ. Однофазне коротке замиканнѐ. Двофазне 
коротке замиканнѐ. Двофазне коротке замиканнѐ на земля. Врахуваннѐ перехідного 
опору в місці короткого замиканнѐ. Правило еквівалентності длѐ струму прѐмої послі-
довності. Комплексні схеми заміщеннѐ. Порівнѐннѐ струмів при різних видах короткого 
замиканнѐ. Трансформаціѐ симетричних складових струмів та напруг окремих послідов-
ностей. Методи розрахунку несиметричних коротких замикань. Приклади розрахунку. 
Практична робота №10. Поперечна несиметріѐ. 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=50716. 
Практична робота №11. Розрахунок несиметричних коротких замикань. Побудова век-
торних діаграм. https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=50954. 

 
 

Курсова робота 

Курсова робота виконуютьсѐ длѐ узагальненнѐ теоретичних відомостей та 
практичних навичок, отриманих здобувачами вищої освіти під час лекційних 
та практичних занѐть. На виконаннѐ курсової роботи з освітньої компоненти 
«Перехідні процеси в електроенергетиці» відводитьсѐ 3 кредити (90 годин). 

Курсова робота виконуютьсѐ здобувачем вищої освіти самостійно. Роль ви-
кладача зводитьсѐ до консультуваннѐ з найбільш складних питань та контро-
ля виконаннѐ роботи. 

В ході виконаннѐ курсової роботи здобувач вищої освіти маю провести роз-
рахунок параметрів перехідних процесів в заданій системі електропостачан-
нѐ, визначити параметри схем заміщеннѐ системи та побудувати векторні ді-
аграми струмів та напруг в заданих точках системи. 

Завданнѐ на курсову роботу видаю викладач відповідно до індивідуального 
варіанта протѐгом перших трьох тижнів навчального семестру. Керівник мо-
же видати тему в контексті студентської науково-дослідної роботи, що 
пов’ѐзана з аналізом перехідних процесів в системах електропостачаннѐ. 

Основними критеріѐми, що характеризуять рівень компетентності здобу-

https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126786/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/4109/
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/126787/
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=50716
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/assign/view.php?id=50954
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вача при оціняванні результатів виконаннѐ курсової роботи, ю: 
- виконаннѐ завданнѐ на курсову роботу в повному обсѐзі; 
- глибина і характер знань матеріалу за змістом освітньої компоненти, що 

міститьсѐ в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
- вміннѐ аналізувати ѐвища, ѐкі досліджувалисѐ, у їх взаюмозв’ѐзку і розви-

тку; 
- характер відповідей на поставлені питаннѐ (чіткість, лаконічність, логіч-

ність, послідовність тощо); 
- вміннѐ застосовувати теоретичні положеннѐ під час розв’ѐзаннѐ практич-

них задач; 
- вміннѐ аналізувати достовірність отриманих результатів. 
Оціняваннѐ результатів курсової роботи проводитьсѐ за такими критеріѐ-

ми: 
0% - завданнѐ не виконано; 
40% - завданнѐ виконано частково та містить суттюві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% - завданнѐ виконано повністя, але містить суттюві помилки у розраху-

нках або в методиці; 
80% - завданнѐ виконано повністя і вчасно, проте містить окремі несуттюві 

недоліки (розмірності, висновки, оформленнѐ тощо); 
100% - завданнѐ виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Розподіл балів за виконаннѐ курсової роботи ю такими: 

Поѐснявальна записка Захист роботи Сума 

до 60 до 40 до 100 
 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: ана-

літичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне рішеннѐ 
проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі складних си-
туацій, оціняваннѐ ризиків та прийнѐттѐ рішень, працелябність, креатив-
ність, навички письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості. 

Форми та методи навчання 
Лекції читаятьсѐ з використаннѐм мультимедійного проектора длѐ демон-

страції компонент систем електропостачаннѐ, їх параметрів, характеристик та 
схем вмиканнѐ. Під час лекцій демонструятьсѐ натурні зразки обладнаннѐ 
(малопотужні двигуни, генератори та трансформатори, відрізки ліній елект-
ропередачі тощо), проводитьсѐ дискусійне обговореннѐ проблемних питань. 
Практичні роботи виконуятьсѐ з використаннѐм наѐвного методичного за-
безпеченнѐ, комп’ятера та програмного забезпеченнѐ Electronics Workbench 
або NI Multisim. 

Порядок та критерії оцінювання 
Положеннѐ про семестровий поточний та підсумковий контроль навчаль-
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них досѐгнень здобувачів вищої освіти знаходитьсѐ за посиланнѐм 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Длѐ визначеннѐ рівнѐ засвоюннѐ здобувача-
ми освіти матеріалу використовуятьсѐ такі методи оціняваннѐ знань: оціня-
ваннѐ за виконаннѐ практичних робіт; опитуваннѐ при захисті практичних ро-
біт; оцінки за поточні та модульні контрольні роботи; підсумковий контроль 
знань. Усі форми контроля вклячено до 100-бальної шкали оціняваннѐ: 
Вид занѐттѐ Бали 

1. Поточна складова оцінювання 
 

1.1 Робота під час лекцій ( 12 пар * 0.125 бали)……………………………………..…………………… 1.5 

1.2 Практичні роботи (11 практ. * 3.5 бали)………………………………..….…………………………… 38.5 

1.2.1. Робота на практичному занѐтті (11 практ. * 1 бал)…………………..……………………. 11 

1.3.2. Виконаннѐ домашніх завдань (11 практ. * 2.5 бали)…………………..……….…..…… 27.5 

1.3. Виконаннѐ поточних контрольних робіт (10+10)………………………….………………………. 20 

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 

Разом………………………………………………………………………………………………………………………… 100 
 

Поєднання навчання та досліджень 
В процесі навчаннѐ здобувачі вищої освіти залучаятьсѐ до проведеннѐ на-

укових досліджень, зокрема за науково-дослідноя кафедральноя темоя 
"Розробка та дослідженнѐ автоматичних та електротехнічних елементів і сис-
тем”, ѐка зареюстрована в Українському інституті науково-технічної експерти-
зи та інформації (державний реюстраційний номер 0116U000281). Передба-
чена можливість участі студентів у роботі наукових конференцій та публікації 
статей за результатами проведених досліджень. 

В освітньому процесі використовуятьсѐ отримані індивідуальні наукові до-
сѐгненнѐ лектора з тем «Загальні відомості про перехідні процеси», «Мате-
матичні моделі машин змінного струму» та «Перехідні процеси при трифаз-
них коротких замиканнѐх», ѐкі відображені в роботах *19-28]. Студенти залу-
чаятьсѐ до створеннѐ лабораторних стендів в лабораторії 516. 

Інформаційні ресурси 
Базова література 

1. Перехідні процеси в системах електропостачаннѐ: підручник длѐ ВНЗ / Г.Г. Півнѐк, 
І.В. Жежеленко, Ю.А. Папаїка, Л.І. Несен, за ред. Г.Г. Півнѐка ; Міністерство освіти і науки 
України, Нац. гірн. ун-т. – 5-те вид., доопрац. та допов. – Дніпро : НГУ, 2016. – 600 с. 

2. Черемісін М.М. Перехідні процеси в системах електропостачаннѐ. - Харків: Факт, 
2005. - 176 с. 

3. Г. Г. Півнѐк, В. М. Винославський, А. Я. Рибалко, Л. І. Несен. Перехідні процеси в 
системах електропостачаннѐ. Національна гірнича академіѐ України, 2003. - 597 с. 

4. С. А. Ульѐнов. Электромагнитные переходные процессы. - М.: Энергиѐ, 1970. – 520 
с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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5. С. А. Ульѐнов. Сборник задач по электромагнитным переходным процессам. - М.: 
Энергиѐ, 1968. - 356 с. 

6. Перехідні процеси в системах електропостачаннѐ: Підручник длѐ вузів. Вид. 2-е, 
доправ. та доп. / Г.Г. Пивнѐк, В.Н. Винославский, А.Я. Рыбалко, Л.И. Несен / За ред. акаде-
міка НАН України Г.Г. Пивнѐка. – Дніпропетровськ: Вид-во НГА України, 2000. – 597 с. 

7. Переходные процессы в системах электроснабжениѐ: Учебник длѐ вузов. 3-е изд., 
перераб. и доп. / Г.Г. Пивнѐк, В.Н. Винославский, А.Я. Рыбалко, Л.И. Несен; Под ред. акад. 
НАН Украины Г.Г.Пивнѐка. – Москва: Энергоатомиздат; Днепропетровск: Национальный 
горный университет, 2003. – 548 с.: ил. 

8. Моделирование систем электроснабжениѐ: Учеб. пособие / Г.Г. Пивнѐк, В.Т. Заика, 
А.Я. Рыбалко. – К.: УМК ВО, 1988. – 68 с. 

9. Пивняк Г.Г., Шкрабец Ф.П. Несимметричные повреждениѐ в электрических сетѐх 
карьеров: Справочное пособие. – М.: Недра, 1993. – 192 с. 

Допоміжна література 
10. В. А. Веников. Переходные электромеханические процессы в электрических си-

стемах. - М.: Высш. школа, 1985. - 516с. 
11. Переходные процессы в системах электроснабжениѐ: Учебник / В.Н. Винослав-

ский, Г.Г. Пивнѐк, Л.И. Несен, А.Я. Рыбалко, В.В. Прокопенко. Под ред. В.Н. Винославского. 
– К.: Выща школа, 1989. – 422 с. 

12. Регулирование напрѐжениѐ в электроэнергетических системах / В.А. Веников, 
В.И. Идельчик, М.С. Лысеев. — М.: Энергоатомиздат, 1985. – 316 с. 

13. Руководящие указаниѐ по расчету коротких замыканий, выбору и проверке аппа-
ратов и проводников по условиѐм короткого замыканиѐ. – М.: МЭИ, 1980. – 321 с. 

14. Рюденберг Р. Эксплуатационные режимы электроэнергетических систем и уста-
новок. – Л.: Энергиѐ, 1981. – 578 с. 

15. Справочник по проектирования электроснабжениѐ / Под ред. В.И. Круповича и 
др. – М.: Энергиѐ, 1980. – 456 с. 

16. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / 
Под ред. Л.Г. Мамиконѐнца.— М.: Энергоатомиздат, 1985. – 216 с. 

17. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. 
– М.: Энергиѐ, 1970. – 520 с. 

18. Ульянов С. А. Сборник задач по электромагнитным переходным процессам в 
электрических системах. – М.: Энергиѐ, 1968. – 456 с. 

19. Дрячин, О. О. Система контроля і керуваннѐ асинхронним двигуном / О. О. Дря-
чин, А. В. Рудик, О. М. Вознѐк // Науковий потенціал світу. – 2004. – Т. 61. – С. 13-15. 

20. Рудик, А. В. Амплітудно-фазовий метод виміряваннѐ параметрів резонансних 
контурів / А. В. Рудик, А. О. Семенов, О. О. Семенова // Вісник Інженерної академії України. 

– 2013. – № 2. – С. 276-281. 
21. Рудик, А. В. Фазочастотний метод виміряваннѐ амплітуди змінної напруги сину-

соїдальної форми / А. В. Рудик // Вимірявальна та обчислявальна техніка в технологічних 
процесах. – 2015. – № 4. – С. 96-102. 

22. Рудик, А. В. Інтегральні перетворявачі відхиленнѐ електричної юмності від номі-
нального значеннѐ / А. В. Рудик // Сучасні проблеми і досѐгненнѐ в галузі радіотехніки, 
телекомунікацій та інформаційних технологій. – Запоріжжѐ, ЗНТУ, 2016. – С. 67-68. 

23. Рудик, А. В. Мікроконтролерний вимірявач індуктивності, юмності та частоти / А. 
В. Рудик, М. І. Присѐжняк // Технічне регуляваннѐ, метрологіѐ, інформаційні та транспор-
тні технології. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2020. – С. 27-29. 

24. Древецький В.В., Василець С.В., Рудик А.В., Сафоник А.П., Гудь В.М., Данченков 
Я.В., Клепач М.М., Матус С.К., Стеценко А.М. Розробленнѐ та дослідженнѐ сучасних систем 
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електроенергетики та автоматизації. Монографіѐ. – Рівне : Овід, 2020. – 380 с. : іл. 
25. Рудик, А. В. Дослідженнѐ впливу цифрової фільтрації на розпізнавальну здатність 

зашумлених сигналів енергосистеми / А. В. Рудик, В. О. Грицяк // Електроенергетика, еле-
ктротехніка та електромеханіка: застосуваннѐ, дослідженнѐ, освіта. – Одеса: Військова 
академіѐ, 2021. – С. 98-101. 

26. Рудик, А. В. Дослідженнѐ розпізнавальної здатності методів цифрового оброб-
леннѐ сигналів енергосистеми / А. В. Рудик, П. В. Ковальчук // Електроенергетика, елект-
ротехніка та електромеханіка: застосуваннѐ, дослідженнѐ, освіта. – Одеса: Військова ака-
деміѐ, 2021. – С. 102-105. 

27. Rudyk A., Semenov A., Kryvinska N., Semenova O. Study of phase and amplitude-
phase methods for measuring a reactive element quality factor. Measurement, Vol. 187, 2022, 
110271, ISSN 0263-2241, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110271. 

28. Semenov, A.; Drevetskyi, V.; Rudyk, A.; Semenova, O.; Komada, P. Developing and 
Investigating the Analyzers of Kinematic Viscosity and Density of Petroleum Products on 
Throttle Bridge Transducers. Inventions 2022, 7, 6, ISSN 2411-5134. 
https://doi.org/10.3390/inventions7010006. 

Електронний репозиторій НУВГП 
29. 04-03-188 Кінчур, О. Ф. (2019) Методичні вказівки до курсової роботи з навчаль-

ної дисципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці» длѐ здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівнѐ за спеціальністя 141 «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка» денної та заочної форм навчаннѐ. *Методичне забезпеченнѐ+ Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/15452/ 

30. Василець, С. В., Рудик, А. В., Давиденко, В. А., Давиденко, Н. В., Кулик, Н. І., Літко-
вець, С. П., Мельник, Р. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» першого рівнѐ вищої освіти за спеціальністя № 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань № 14 Електрична ін-
женеріѐ. Кваліфікаціѐ: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/18634/ 

Інші ресурси 
31. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лі-

нійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / *Карпов Ю. О., Ведміцький 
Ю. Г., Кухарчук В. В. та ін.+ за ред. проф. Ю. О. Карпова. – Вінницѐ : ВНТУ, 2011. – 530 с. Ре-
жим доступу: http://publish.vntu.edu.ua/txt/Karpov_ TOEPe-
?ProtsVLinKolSynLinKilElektTaMagnNelinKola_446-8.pdf  

32. Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах : навч. посіб. / І.А. 
Курило, В.П. Грудська, Л.Ю. Спінул, М.А. Щерба. - К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 289 с. Режим дос-
тупу: http://toe.fea.kpi.ua/te_sait/posibniki/per_proc.pdf  
 

Дедлайни та перескладання 
Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ 

дисципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних забор-
гованостей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі 
модулів проводитьсѐ відповідно до: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Ого-
лошеннѐ стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публіку-
ятьсѐ на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Можливим ю визнаннѐ (перезарахуваннѐ) результатів навчаннѐ здобувачів 

https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110271
https://doi.org/10.3390/inventions7010006
http://ep3.nuwm.edu.ua/15452/
http://ep3.nuwm.edu.ua/18634/
http://publish.vntu.edu.ua/txt/Karpov_%20TOEPerProtsVLinKolSynLinKilElektTaMagnNelinKola_446-8.pdf
http://publish.vntu.edu.ua/txt/Karpov_%20TOEPerProtsVLinKolSynLinKilElektTaMagnNelinKola_446-8.pdf
http://toe.fea.kpi.ua/te_sait/posibniki/per_proc.pdf
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
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освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положеннѐм: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, ѐк Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знаннѐ та нави-
чки, сформовані під час проходженнѐ певного онлайн-курсу чи його частин, 
маять мати зв'ѐзок з очікуваними навчальними результатами даного освіт-
нього компоненту та бути перевірені в підсумковому оціняванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надаять: 

начальник Служби РЗА ПрАТ «Рівнеобленерго», канд. техн. наук Килимчук 
Антон Володимирович та інженер-програміст вбудованих систем ТОВ «РЗА 
СИСТЕМЗ», канд. техн. наук, доцент Ставицький Володимир Миколайович. 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з пи-

тань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведе-
на у відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. Не допускаютьсѐ спису-
ваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ поточно-
го та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виѐвленнѐ факту списуваннѐ до студентів будуть застосовані санкції у виглѐді 
зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права подальшого вико-
наннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положен-
нѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
ѐкості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti. 
 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. Про-
пущенні практичні занѐттѐ виконуять згідно з графіком відпрацявань або 
консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit. Пропущений лекційний матеріал оп-
рацьовуютьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, наведених на сторінці 
дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на занѐттѐх мобі-
льні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ. 

Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи може оновлявати зміст даної освіт-

ньої компоненти на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі 
вищої освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ освітньої 
компоненти шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі 
електротехніки та електромеханіки. Така ініціатива ю підставоя длѐ отриман-
нѐ додаткових балів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначаютьсѐ такими доку-

https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit
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ментами: https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інфор-
маційні ресурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ даної 
освітньої компоненти: Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; Re-
searchGate: https://www.researchgate.net/ 

 
 
 

Лектор: д.т.н., доц.                                                                                А. В. Рудик 
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