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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Вивчення дисципліни базується на навчальних базах наступних дисциплін: 
фізика, вища математика, інженерна та комп’ютерна графіка. 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення спеціальних дисциплін 
 
Мета: Формування загально-теоретичної бази електротехнічної освіти майбутніх 
інженерів. 
Завдання: Забезпечити комплексну електротехнічну підготовку студентів 
шляхом засвоєння ними сучасних методів аналізу, синтезу і розрахунку 
електричних кіл  та електротехнічних пристроїв. 
 

2. Вимоги до рівня знань з дисципліни 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
стан і перспективи розвитку електротехніки як науки; 
основні поняття і визначення електротехніки; 
електротехнічні закони, методи аналізу електричних та електронних кіл; 
поведінку електричних величин в електричних та електронних колах в залежності 

від характеру споживачів; 
особливості конструкції і принцип дії основних поширених систем 

електровимірювальних приладів; 
основи енергозбереження на підприємствах, в організаціях і установах; 
правила техніки безпеки при роботі з електричним обладнанням на 

підприємствах, в організаціях і установах. 
вміти:  
на основі знань основних законів електричних і електронних кіл складати 

рівняння, зв’язані з розрахунком кіл; 
на основі знань електромагнітних процесів, що відбуваються в електричних та 

електронних пристроях, машинах і апаратах нафтогазових підприємств, 
сформулювати технічне завдання на розробку електричних частин вказаних пристроїв; 

на основі знань принципу дії електровимірювальних приладів вміти проводити 
вимірювання основних електричних і деяких неелектричних величин, пов’язаних з 
роботою пристроїв машин і апаратів підприємств, організацій і установ; 

на основі знань особливостей енергетичних процесів в електричних і електронних 
пристроях розробляти заходи по запобіганню втрат електроенергії в устаткуванні 
підприємств, організацій і установ. 

 
 

3. Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 «Електричні кола постійного струму» 
• Електрична енергія, її особливості і області застосування. Розвиток 
електротехніки як науки. Екологічні проблеми електроенергетики. Значення 
електротехнічної підготовки для інженерів неелектротехнічних спеціальностей.  



• Електротехнічні пристрої постійного струму і області їх використання. Умовні 
графічні позначення електротехнічних пристроїв постійного струму. Елементи 
електричних кіл. Джерела та приймачі електротехнічної енергії. Схеми 
заміщення електротехнічних пристроїв постійного струму. Резистивні елементи, 
джерела ЕРС, їх властивості та характеристики. 

• Топологічні поняття теорії електричних кіл. Нерозгалужені та розгалужені 
електричні кола з одним джерелом електричної енергії. Енергетичні 
співвідношення в електричних колах. 

• Аналіз електричного стану розгалужених електричних кіл з декількома 
джерелами електричної енергії. 

 
Модуль 2 «Однофазні кола змінного струму» 

• Електричні пристрої та електричні кола змінного струму. Особливості 
електромагнітних процесів в електричних колах змінного струму. Причини 
широкого розповсюдження електротехнічних пристроїв синусоїдного струму 
промислової частоти. 

• Способи представлення електричних величин синусоїдних функцій: часовими 
діаграмами, комплексними числами. Основні параметри, що характеризують 
синусоїдну функцію. 

• Однофазні кола. Джерела синусоїдної ЕРС. Приймачі електричної енергії. 
Умовні графічні позначення електротехнічних пристроїв змінного струму. 
Схеми заміщення електричних кіл змінного струму. 

• Рівняння електричного стану кіл з послідовним з’єднанням елементів. Активний, 
реактивний і повний опір двополюсника. Векторні діаграми на комплексній 
площині. Фазові співвідношення між струмом і напругою. 

• Паралельне з’єднання елементів. Рівняння електричного стану, векторні 
діаграми на комплексній площині. Фазові співвідношення між струмами і 
напругами. 

• Резонансні явища, умови виникнення і практичне значення. 
• Коливання енергії і потужності в колах синусоїдного струму. Активна, 
реактивна та повна потужність. Коефіцієнт потужності. Техніко-економічне 
значення підвищення  коефіцієнта потужності. Способи компенсації реактивної 
потужності. 

 
Модуль 3 «Трифазні кола» 

• Історичні передумови виникнення трифазних кіл. Елементи трифазних кіл. 
Принцип роботи трифазного генератора. Способи зображення симетричної 
системи ЕРС. 

• Способи з’єднання фаз трифазного джерела живлення. Трипровідне та 
чотирипровідне кола. Фазна та лінійна напруги. Класифікація та способи 
вмикання приймачів у трифазне коло. 

• Симетричне трифазне коло. З'єднання елементів трифазного кола "зіркою", 
"трикутником". Потужність трифазного кола. Коефіцієнт потужності 
симетричних трифазних приймачів і способи його збільшення. Вимірювання 
потужності у трифазних колах. 

 
 



 
 

Модуль 4  «Магнітні кола» 
• Магнітне поле та його прояв. Величини та закони, що характеризують магнітні 
поля. Не феромагнітні та феромагнітні матеріали, їх  характеристики. Постійні 
магніти та електромагніти. 

• Класифікація магнітних кіл. Закони Ома і Кірхгофа для магнітних кіл. Принцип 
розрахунку і аналізу магнітних кіл з постійним потоком. 

• Магнітні кола зі змінною магніторушійною силою. 
 

Модуль 5  «Трансформатори та електричні машини» 
• Призначення та області застосування трансформаторів. Будова і принцип дії 
однофазного трансформатора. 

• Трифазні трансформатори. 
• Електричні машини постійного струму. 
• Двигуни постійного струму: способи пуску, регулювання частоти обертів, 
механічні характеристики. 

• Асинхронні машини: призначення, області застосування. Будова та принцип дії 
трифазного асинхронного двигуна. 
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