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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Гірництво 
Спеціальність 184 «Гірництво» 
Рік навчання, семестр 4-й рік 8-й семестр -денна форма, 5-й рік 9 семестр – заочна форма 
Кількість кредитів 3 
Лекції: 14 годин -денна форма, 2 годин -заочна форма 
Лабораторні заняття: 16 годин -денна форма, 8 годин - заочна форма 
Практичні роботи: ні 
Самостійна робота: 60 годин -денна форма, 80 годин - заочна форма 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна, заочна 

Форма підсумкового 
іспит 

контроля 
Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
 
 

 
Лектор

 

Жомирук Руслан Валентинович, доцент, к. т.н., 
доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно- 
інтегрованих технологій 
Вікіситет 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Жомирук_Руслан_Валантинович 
ORCID 
0000-0002-5579-4042 
Як комунікувати 
r.v.zhomyruk@nuwm.edu.ua  
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=268 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

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

Метою освітньої компоненти «Електромеханічні комплекси гірничого 

виробництва» є отримання  здобувачами вищої освіти знань з принципів 

роботи, будови та використання пристроїв регулювання і перетворення 

електричної енергії в системах керування електроприводів машин та 

механізмів в гірництві; 

набуття навичок щодо вміння вибору електроприводів для електромеханічних 

систем гірничого виробництва,  проектування систем автоматизованого 

електропривода для електромеханічних систем, визначення привідних 

характеристики робочих машин і механізмів. 

Посилання на 
розміщення 
навчальної дисципліни 
на навчальній 
платформі Moodle  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК4. Здійснення безпечної діяльності  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення  
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності  
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
СК3. Здатність до використання теорій, принципів, методів і понять 
фундаментальних і загальноінженерних наук для професійної діяльності.  
СК5. Здатність до проектування складових систем і технологій 
гірничо-геологічних підприємств.  
СК6. Здатність здійснювати технічне керівництво підземним будівництвом, 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Жомирук_Руслан_Валантинович
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=268
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48


реконструкцією, переоснащенням, ремонтом, уведенням в експлуатацію 
ланок гірничих підприємств.  
СК8. Здатність аналізувати режими експлуатації об’єктів гірництва та 
виконувати оптимізацію їх функціонування. 
СК11. Здатність до забезпечення протиаварійного захисту ланок гірничих 
підприємств та екологічної безпеки проведення гірничих та інших робіт.  

Програмні результати 
навчання 

РН3. Відшуковувати необхідну інформацію в науковій та довідковій літературі, 
базах даних, Інтернет та інших джерелах.  
РН8. Розробляти технологічні операції та процеси гірничих підприємств;  
РН10. Застосовувати сучасні методи діагностики стану елементів ланок 
гірничих систем та технологій у промислових і лабораторних умовах;  
РН12. Здійснювати технічні й організаційні заходи щодо запобігання аваріям і 
катастрофам та забезпечення екологічної безпеки проведення гірничих та 
інших робіт. 

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

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

Форми та методи 
навчання 

Лекції читаються з використанням мультимедійного проектора для 
демонстрації схем електромеханічного приводу машин і установок гірничого 
виробництва, рівнянь, графіків, діаграм, структурних схем тощо. Під час лекцій 
демонструються натурні зразки обладнання, проводиться дискусійне 
обговорення проблемних питань. Лабораторні роботи виконуються з 
використанням лабораторних стендів електроприводів.  

Порядок та критерії 
оцінювання 

1. Поточна складова оцінювання 
1.1.Самостійна робота та робота під час лекцій ….………………………………....………12 
1.2. Робота під час лаб. занять ( 8 пар * 1 бал) …………………………….……….…………..8 
1.3. Захисти звітів лабораторних робіт (8 Л.Р*5 балів):  
1.3.1. Л.Р.1.  Охорона праці під час виконання лабораторних робіт ……………….5 
1.3.2. Л.Р.2. Дослідження енергетичної ефективності функціонування 
електроприводу постійного струму………………………………………………………….………..5 
1.3.3. Л.Р.3. Дослідження механічної характеристики асинхронного двигуна у 
складі некерованого електропривода………………………………………………………………..5 
1.3.4. Л.Р.4. Дослідження системи частотного керування асинхронним 
двигуном з короткозамкненим ротором …………………………………………………………..5 
1.3.5. Л.Р.5. Дослідження  дистанційної системи  автоматичного  керування  і  
захисту  асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором …………….………….5 
1.3.6. Л.Р.6. Дослідження тиристорного електроприводу постійного струму ….5 
1.3.7. Л.Р.7. Дослідження автоматизованого електропривода  постійного  
струму з широтно-імпульсним перетворювачем напруги ………………………….…….5 
1.3.8. Л.Р.8. Дослідження  схем  керування асинхронним двигуном в 
гальмівних режимах ……………………………………………………………………………………………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 
Разом ……………………………………………………………………………………………………….………100 

Поєднання навчання та 
досліджень 

Кожен здобувач вищої освіти може залучатися до написання та реалізації 
наукових робіт, статей, тез, патентів, проектів та інших робіт всеукраїнських та 
міжнародних досліджень. 



Інформаційні ресурси Базова література 

1. Баховець Б. О. Автоматизований електропривод: навч. посіб. / Б.О. 
Баховець. – Рівне : НУВГП, 2010. – 238 с. 2017 / [Електронний ресурс].  - режим 
доступу http:// http://ep3.nuwm.edu.ua/2383// 
2. Маренич К.М., Калінін В.В., Товстик Ю.В., Лізан І.Я., Коломієць В.В. 
Електрообладнання технологічних установок гірничих підприємств. 
Підручник. – Донецьк: ДонНТУ, Харьків: УІПА, 2009 – 372 с. 
3. Мартынов  М.В.  Автоматизированный  электропривод  в  горной 
промышленности:  учебник[для  студентов  высших  учебных  заведений]  / 
Мартынов М.В., Переслегин Н.Г.- М.: Недра, 1977.-375  с. 
4.  Жомирук Р.В., Маланчук Є.З. Основи автоматизації гірничого виробництва. 
– Рівне: НУВГП, 2009. -372 с 

Допоміжна література 
5. Леусенко А.В. Скребковые конвейеры: [справочное  пособие] / 
[Леусенко А.В., Высоцкий Г.В. Эйдерман Б.А.]. - М.: Недра,- 1993. – 221 с. 
6. Гірничі машини для підземного  видобування  вугілля: Навч. посіб. Для вузів 
/П.А. Горбатов, Г.В. Петрушкін; М.М. Лисенко, С.В. Павленко, В.В. Косарів; Під  
заг. Ред.. П.А. Горбачова.- 2-ге вид.- Донецьк: Норд  Комп’ютер, 2006.- 669 с.  
7. Кузнецов Р. С. Аппараты распределения электрической энергии на 
напряжение до 1000 В. – М.: Энергия, 1970.  
8. Малиновский А.К. Автоматизированный  электропривод  машин  и 
установок  шахт и рудников: [учебник для студентов высших учебных 
заведений] / Малиновский А.К. – М.: Недра, 1987.- 277 с. 

Електронний репозиторій НУВГП 
9. Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт з 
дисципліни “Основи електрифікації та електропривод” студентами напряму 
підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форми навчання / 
Жомирук Р.В., Шабловська А. Р. - Рівне: НУВГП, 2016. - 57 с. (043-03-124а). 
URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/4290/ 

10. Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт з 
дисципліни “Основи електрифікації та електропривод” студентами напряму 
підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форми навчання / 
Жомирук Р.В., Шабловська А. Р. - Рівне: НУВГП, 2016. - 57 с. (043-03-124б). 
URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/4291/ 
11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот № 1,2 з дисципліни 
"Автоматизований електропривод" студентами денної та заочної форм 
навчання /Б.А. Баховець, Ю.С. Драчук – Рівне: НУВГП, 2014 – 46 с. (04-03-106) / 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/242/ 
12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни 
"Автоматизований електропривод" студентами денної та заочної форм 
навчання / Б.А. Баховець, Ю.С. Драчук – Рівне: НУВГП, 2014 – 41 с. (04-03-107) 
/ URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/243/ 

Інші ресурси 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / *Електронний ресурс+. - 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
*Електронний ресурс+. - Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 
3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

*Електронний ресурс+. - Режим доступу: ttp://nuwm.edu.ua/naukovabiblioleka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/pageJib.php) 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення 
дисципліни здійснюється 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/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
публікуються на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 
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https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


Правила академічної 
доброчесності 

Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 
плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у 
відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП:  
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj.  
Не допускається списування при виконанні поточних завдань, а також під час 
проведення поточного та підсумкового контроля 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 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/dokumentil3 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяються пропускати заняття без поважних причин. 
Пропущенні практичні та лабораторні заняття виконують 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 в MOODLE. Студенти можуть використовувати на заняттях 
мобільні телефони та ноутбуки, але виключно для навчання. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі освіти мають право на перезарахування результатів навчання у 
неформальній та інформальній освіті не більше ніж 25% загальної кількості 
кредитів освітньої програми на семестр. 

Центр неформальної освіти: https://nuwm.edu.ua/strukturni- 
pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну 

Кожного заняття проводиться опитування студентів, тестування та 
обговорення навчальної дисципліни/проведеного заняття. 

Оновлення Щорічно викладач з 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. 
Така ініціатива може бути підставою для отримання додаткових балів. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Детальна інформація за посиланням відділу якості освіти: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo 

Академічна 
мобільність. 
Інтернаціоналізація 

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначаються 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/. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

Змістовий модуль 1.  Основи електроприводу 
Денна форма:  

Лекції – 6 год.  

Лабораторні заняття – 8 грд.  
Самостійна робота – 20 год.  

Заочна форма:  
Лекції – 1 год.  

Лабораторні заняття – 6 год.  
Самостійна робота – 29 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 
конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 
візуалізація. 
Засоби навчання:  мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 
малюнки, відео файли, інструкції, мережевий вимикач, джерело трифазного живлення, прилади для 
вимірювання напруг, струмів та потужності, частотний перетворювач,  синхронний двигун, асинхронний 

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
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist
https://scholar.google.com/
https://www.elsevier.com/
https://www.sciencedirect.com/;
https://www.researchgate.net/


двигун. 

Тема 1.  Основі положення теорії електроприводу 

Результати 
навчання 

РН3 
РН10 
РН12 

 

Кількість 
годин:  

Денна: 
лекції – 4  
лаб. – 6  
Заочна:  
лекції – 1  
лаб. – 4  

Література: 
 [1, 2] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Опис теми Призначення і структура електроприводу. Основне рівняння і характеристики 
електроприводу Перехідні процеси в електроприводах. Методи розрахунку перехідних 
процесів. Приведення статичних моментів та зусиль в електроприводі. Електромеханічні 
властивості двигунів постійного і змінного струму Способи управління швидкісними 
режимами і гальмуванням електродвигунів. Принципи побудови засобів і систем 
управління електроприводами. Динаміка пуску асинхронного двигуна. Методи 
уповільнення розгону асинхронного двигуна. 
Л.Р.1.  Охорона праці під час виконання лабораторних робіт 
Л.Р.2. Дослідження енергетичної ефективності функціонування електроприводу постійного 
струму 
Л.Р.3. Дослідження механічної характеристики асинхронного двигуна у складі 
некерованого електропривода 

Тема 2.  Режими роботи і розрахунок потужності двигунів електроприводів 

Результати 
навчання 

РН3 
РН10 
РН12 

 

Кількість 
годин:  

Денна: 
лекції - 2  
Заочна:  
лаб. – 2  

Література: 
[1, 2] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Опис теми Загальна характеристика режимів роботи електродвигунів. Принципи вибору 
електродвигуна з урахуванням специфіки типових режимів роботи 
Л.Р.4. Дослідження системи частотного керування асинхронним двигуном з 
короткозамкненим ротором 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48


Змістовий модуль 2.  Автоматизований електропривод машин та механізмів 
Денна форма:  

Лекції – 8 год.  

Лабораторні заняття – 8 грд.  
Самостійна робота – 40 год.  

Заочна форма:  
Лекції – 1 год.  

Лабораторні заняття – 2 год.  
Самостійна робота – 51 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 
конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 
візуалізація. 
Засоби навчання:  мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 
малюнки, відео файли, інструкції, мережевий вимикач, джерело трифазного живлення, прилади для 
вимірювання напруги, струмів та потужності, частотний перетворювач, широтно-імпульсний 
перетворювач напруги, синхронний двигун, двигун постійного струму, асинхронний двигун. 

Тема 3.  Автоматизований електропривод шахтних підйомних установок 

Результати 
навчання 

РН3 
РН10 
РН12 

Кількість 
годин:  

Денна: 
лекції - 2  
лаб. – 2  
Заочна:  
лекції – 0,5  
лаб. – 2  

Література: 
[2, 3, 6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Опис теми Загальні відомості про системи електроприводу шахтного підйому. Улаштування і 
особливості функціонування установок шахтного підйому з електроприводом постійного 
струму. Улаштування і особливості функціонування установок шахтного підйому з 
частотно-керованими двигунами змінного струму. Улаштування і особливості 
функціонування установок шахтного підйому при застосуванні асинхронних двигунів з 
фазним ротором 
Л.Р.5. Дослідження дистанційної системи автоматичного керування і захисту  асинхронного 
двигуна з короткозамкненим ротором 

Тема 4.  Електропривод конвеєрного транспорту 

Результати 
навчання 

РН3 
РН10 
РН12 

К-сть годин:  
Денна: 
лекції - 2  
лаб. – 2  
Заочна:  
лекції – 0,5 

Література: 
[2 - 8] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Опис теми Особливості улаштування і експлуатації стрічкових та канатно-стрічкових конвеєрів. 
Застосування тиристорних регуляторів напруги в пристроях управління пусковими 
режимами асинхронних електроприводів стрічкових конвеєрів. Особливості улаштування і 
експлуатації асинхронних електроприводів стрічкових конвеєрів з реостатними схемами 
управління, з тиристорними регуляторами роторного струму. Особливості улаштування і 
експлуатації асинхронних електроприводів скребкових конвеєрів. Застосування, 
функціональні властивості гідромуфт в приводах скребкових конвеєрів. Улаштування і 
експлуатація двошвидкісних асинхронних електроприводів скребкових конвеєрів 
Л.Р.6. Дослідження тиристорного електроприводу постійного струму 

Тема 5.  Електропривод видобувних та прохідницьких машин 

Результати К-сть годин:  Література:  Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48


 
 
Лектор: к.т.н., доцент        Р.В. Жомирук  

навчання 
РН3 

РН10 
РН12 

Денна: 
лекції - 2  
Заочна:  
лекції – 0  

[2 - 8] https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Опис теми Особливості улаштування і експлуатації видобувних комбайнів і стругових установок. 
Електропривод подачі комбайна постійного струму. Частотно-керований асинхронний 
електропривод подачі очисного комбайна. Електропривод винесеної системи подачі 
очисного комбайна з електромагнітними муфтами ковзання. Електропривод 
прохідницьких комбайнів 

Тема 6. Електропривод локомотивного транспорту 

Результати 
навчання 

РН3 
РН8 

РН10 
РН12 

К-сть годин:  
Денна: 
лекції - 1  
лаб. – 2  
Заочна:  
лекції – 0,5  

Література:  
[2 - 8] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Опис теми Улаштування та особливості експлуатації шахтних електровозів. Напрями удосконалення 
електроприводів шахтних електровозів 
Л.Р.7. Дослідження автоматизованого електропривода  постійного  струму з 
широтно-імпульсним перетворювачем напруги 

Тема 7.  Електропривод шахтних стаціонарних установок 

Результати 
навчання 

РН3 
РН8 

РН10 
РН12 

К-сть годин:  
Денна: 
лекції - 1  
лаб. – 2  
Заочна:  
лекції – 0,5  

Література:  
[2 - 8] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48 

Опис теми Електропривод: насосних установок; вентиляторних установок; компресорних установок 
Л.Р.8. Дослідження  схем  керування асинхронним двигуном в гальмівних режимах 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=48

