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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6,5 

Галузь знань: 

14  Електрична 

інженерія 

 

 

Нормативна 

денна 

Блок  модулів – 3 
Спеціальність:  141   

«Електроенергетика,                        

електротехніка та 

електромеханіка» 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 8  3-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання -  
 

Семестри 

Загальна кількість  

годин  –  195  

5 - й 6 - й  

 

Лекції – 82 годин 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

 

42 год. 40 год.  

Лабораторні  роботи 

– 28 годин 

16 год. 12 год.  

Самостійна  робота       

– 79 годин 

48 год. 31 год.  

Індивідуальні завдання: - 

Практичні роботи  -  6 год 

 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Метою викладання навчальної дисципліни «Системи керування 

електроприводами» є: підготовка молодших спеціалістів, фахівців за 

спеціальністю : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . 

Вивчення та аналіз функціонування системи керування електроприводами, що 

базується на головних положеннях теорії про конструкцію,принципу дії 

електричних апаратів, які здійснюють управління потоком електричної енергії від 

джерела до електроприймача – споживача.   

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині: 

вільне володіння державною мовою;  інноваційність; здатність поєднувати 

теоретич- ні знання з практикою; набуття  студентами комунікативних навиків та 

інші  компе-тентності, передбачені стандартом освіти. 

  Основними завданнями  вивчення  навчальної дисципліни «Системи 

керування електроприводами» є: надання студентам базових та теоретичних знань 

та практичних навичок, що сприятиме формуванню у студентів уяви про системи 

керування електроприводами та автоматичну апаратуру яка комутує електричну 

енергію і захищає системи керування електроприводами  від струмів короткого 

замикання та перевантажень у мережі, будову апаратури та системи , принцип дії, 

функціональне призначення .   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати:  

- основні положення і принцип роботи системи керування електроприводами; 

- принцип дії релейно – контактних апаратів; 

- принцип дії безконтактних апаратів : діодів, транзисторів; 

- принцип будування незамкнених систем і замкнених систем; 

- логічні елементи і уміти читати схеми на логічних елементах; 

- функції апаратури в системах керування електроприводами; 

- читати схеми електричні принципові систем керування електроприводами; 

- знати типові вузли пуску, гальмування,реверсу, захисту, блокування; 

- самостійно складати схеми нереверсивного пуску АД, та реверсу; 

- знати все про електричні контакти – нормально замкнені і нормально 

розімкнені; вимикання електричних кіл, робоче та аварійне; 

- контролери, командо апарати та реостати; 

- кнопки керування,перемикачі,шляхові вимикачі; 

- принцип роботи магнітного пускача, будову,типи; 

- запобіжники: типи,конструкцію,застосування,розрахунки; 

- автомати: типи,конструкцію,застосування,розрахунки; 

- апарати для вимірів: типи,конструкцію,застосування,розрахунки; 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти : 

- самостійно читати електричні принципові схеми і збирати апаратуру; 

- виконувати розрахунки при вимірюваннях електричних величин; 

- застосовувати  вивчені закони, правила і формули; 

- самостійно працювати з довідниковим матеріалом та літературою; 

- складати схему за кресленням,ескізом, електричними з’єднаннями; 

- чітко відповідати на поставлені викладачем контрольні питання; 

- працювати з тестом, або письмово давати відповіді на тестові питання; 

- складати звіти до лабораторних робіт; 

- викладати матеріал самостійної підготовки у вигляді рефератів; 

- створювати презентації до тем програми; 

- самостійно добирати матеріал у бібліотечному фонді коледжу; 

-  вміло готуватися і брати участь у олімпіадах з дисципліни; 

- самостійно готуватися по питанням до заліку і іспиту; 

- вміти працювати з підручником, знаходити потрібний матеріал; 

- застосовувати інноваційні технології, комп’ютерні програми; 

- користуватися електронним конспектом, який надає викладач; 

- працювати в інтернет мережі добирати потрібний матеріал. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Блок модуль 1 Системи керування ЕП  

Модуль 1.  Види існуючих систем АСКЕП 

Тема  1. Види існуючих систем керування   

Класифікація електричних апаратів АСКЕП,та вимоги до них. 

Нормовані параметри електричних апаратів. Стандарти параметри . 

 Тема  2.    Неавтоматизовані, автоматизовані та автоматичні ЕП,АСКЕП. 

Апарати ручного керування: рубильники,пакетні вимикачі та перемикачі серії 

ПВ, ПП, ПВМ. Пакетно – кулачкові перемикачі і вимикачі серії ПКВ. Пакетні 

пускачі серії ПНВ. Командоапарати,кнопки керування та кнопкові пости. 

Тема  3. Розімкнені, замкнені та комбіновані системи ЕП. 

Принцип керування системою ЕП комутаційними  апаратами : 

вимикачі і автомати,АП,ПВМ, рубильники,перемикачі. 

Модуль 2. Апарати керування 

Тема 4.Апаратура неавтоматичного керування.  

Контролери. Реостати. Пакетно – кулачкові перемикачі і вимикачі серії УП, 

ПКВ.  Командоапарати, кнопки керування та кнопкові пости.  

Апарати ручної комутації електричних кіл, рубильники. Пакетні вимикачі та 

перемикачі серії ПВ, ПП, ПВМ. 

Тема 5.  Контактори постійного і змінного струму. 

Призначення. Загальні положення. Побудова. 

Тема 6.  Магнітні пускачі. 

Загальні положення. Призначення. Робота в схемі пуску асинхронного двигуна. 

Тема 7.  Безконтактні комутаційні апарати. 

Схеми реалізації. Основні типи сучасних тиристорних пускачів і регуляторів. 

Тема 8. Лабораторна робота №1 
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 «Дослідження принципу дії кулачкового командоконтролера» 

 Тема 9. Автоматичні вимикачі. 

 Призначення. Принцип роботи. Основні конструктивні вузли. 

 Тема 10.Вимикачі змінного струму високої напруги . 

 Загальні положення. Типи вимикачів змінного струму високої напруги . 

 Тема 11.Основні типи автоматів. 

    Вибір автоматичних вимикачів. Характеристики автоматичних  вимикачів. 

 Тема 12. Вимикачі змінного струму високої напруги. 

  Бакові масляні вимикачі. Маломасляні вимикачі. Повітряні вимикачі.ВПМ-10. 

ВВП-35.Елегазові вимикачі. Електромагнітні. Вакуумні вимикачі. 

 Тема 13.Лабораторна робота №2  

  «Дослідження принципу дії лабораторного контактора , магнітного пускача » 

Тема 14.Вибір вимикачів за режимом експлуатації. 

Режим експлуатації вимикачів . Параметри вимикачів. 

Тема 15. Обмежуючі апарати. 

Реактори. Розрядники. Призначення, конструкція та вибір обмежуючої 

апаратури. 

Тема 16. Роз’єднувачі. Віддільники. Короткозамикач. 

 Призначення апаратури. Конструкція . Схеми  включення  

Модуль 3. Апарати розподільних установок низької напруги ( до 1 кВ) 

Тема 17.Принцип керування АСКЕП. 

Вимикачі неавтоматичні. Рубильники 

Комутаційні апарати розподільних пристроїв у системах керування ЕП. 

Призначені для вмикання і вимикання електричних кіл.  

Тема 18.  Вимикачі автоматичні повітряні АПВ. Основні поняття.  

Галузь застосування. Схема електрична принципова роботи АПВ 

 Тема19.   АПВ установочні. Основні поняття.  

Галузь застосування. Схема електрична принципова роботи . 

АПВ універсальні (комбіновані)  Галузь застосування. Схема електрична . 

 Тема20. Основні типи сучасних автоматів. 

Серія автомата А-3700 ; Електрон швидкодіючі автомати;ВАБ-28; 

Схема електрична принципова роботи АПВ 

 Тема 21Практична робота №1. Загальні відомості про запобіжники . 

Типи. Призначення. Нагрів плавкої вставки за умов перевантаження і к.з. 

Конструктивні особливості ПН-2та ПР-2. Принцип дії. Види плавких вставок. 

Тема 22.   Лабораторна робота №3 

«Дослідження принципу дії плавкої вставки запобіжника»      

Блок модуль 2 

«Структурні та електричні схеми керування електроприводами» 

Модуль 4 . Типові схеми пуску двигунів 

Тема 23. Типові схеми безпосереднього пуску ДПС. 

Підключення ДПС до мережі. Керування та гальмування двигунів ДПС. 

Правила виконання електричних схем.  Типові вузли та блокування у  схемах 

керування. Реверсування ДПС. 

Тема 24.Типові схеми безпосереднього підключення АД до мережі 
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 Схема прямого пуску АД. Типові схеми реверсування ДПС. 

Тема25. Практична робота №2 

Дослідження типової схеми реверсування АД 

Тема 26.Типові схеми пуску ДПС середньої та великої потужності  

 Введенням в коло якоря опорів у схемі пуску ДПС середньої та великої 

потужності. 

Тема27.Типові схеми пуску ДПС середньої та великої потужності. 

Принцип роботи схеми. 

Тема28.Типові схеми пуску АД середньої та великої потужності. 

Введен в коло фазного ротора опорів. Схема електрична принципова. 

Тема29. Типові схеми пуску АД середньої та великої потужності. 

Принцип роботи апаратури в схемі . 

Тема30.Лабораторна робота №4 

«Дослідження безпосереднього пуску ДПС» 

Тема31.  Лабораторна робота №5 

«Дослідження безпосереднього пуску АД» 

Тема32. Типові схеми гальмування ДПС проти вмиканням 

Тема33.Типові схеми гальмування двигунів змінного струму 

Схема гальмування АД з фазним ротором  проти вмиканням .  

Тема 34. Типові схеми гальмування двигунів змінного струму з фазним ротором  

Тема35.Схеми гальмування  проти вмиканням 

АД з короткозамкненим ротором - схема вмикання. 

Тема36. Типові схеми динамічного 

 гальмування шунтованих ДПС 

Тема37. Типові схеми динамічного гальмування  сериєсного ДПС. 

Схеми динамічного гальмування  сериєсного ДПС. 

Тема38. Типові схеми  динамічного  гальмування асинхронних двигунів  з  

к.з.ротором . Схеми  динамічного  гальмування асинхронних двигунів  з  

к.з.ротором 

Тема39.Типові схеми  динамічного гальмування асинхронних двигунів з фазним 

ротором. Схеми електричні принципові. Принцип роботи схеми. 

Тема40. Типові схеми  динамічного гальмування з самозбудженням асинхронних 

двигунів з короткозамкненим ротором. Схеми  динамічного гальмування з 

самозбудженням АДз короткозамкненим ротором. 

Тема 41. Лабораторна робота №6 

«Дослідження принципу гальмування ДПС  роти вмиканням» 

Тема42. Лабораторна робота №7 

«Дослідження принципу гальмування АД  роти вмиканням» 

Тема43. Лабораторна робота №8 

«Дослідження принципу динамічного гальмування  ДПС» 

 Тема 44.Контроль знань М4: фронтальне письмове опитування по темі. 
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Модуль 5. Типові схеми керування електродвигунами 

 в функції різних величин  

Тема 45.Типові схеми керування електроприводом постійного струму в функції 

струму. Схема ДПС в функції струму. 

Тема46. Типові схеми керування електроприводу змінного  струму в функції 

струму.  Схема АД в функції струму. 

Тема 47.Типові схеми прискорення електроприводу постійного струму в функції 

швидкості. Схеми прискорення електроприводу ДПСв функції швидкості. 

Тема48.   Типові схеми гальмування  реверсивного електроприводу постійного 

струму в функції швидкості. 

Тема49 Схеми гальмування  реверсивного електроприводу постійного струму в 

функції швидкості. Принцип роботи схеми. 

Тема50. Типові схеми гальмування  і реверсивного електроприводу змінного 

струму в функції швидкості (10-7б) Схема електрична принципова. 

Тема51. Типові схеми керування ЕП постійного  струму в функції часу 

Тема52.  Робота  схеми керування ЕП змінного струму в функції часу 

Тема53. Типові схеми .Запуск  достатньо потужних двигунів  змінного струму  з 

к.з.ротором  введенням реактивних опорів у статор. 

Тема54 . Типові схеми. Запуск двигунів  змінного струму  з к.з.ротором   

Тема55. Типові схеми . 

Запуск потужних двигунів  змінного струму  з к.з.ротором  введенням 

реактивних опорів у статор. 

Тема 56. Практична робота №3 

Дослідження  схеми діючого макету керування пуском нереверсивного АД 

Модуль 6. Структурні та електричні схеми керування електроприводами 

Типові схеми захисту та блокування. 

Тема 57.Семи захисту силових кіл від струмів  

короткого замикання запобіжниками 

Тема 58.  Семи захисту силових кіл від струмів  

короткого замиканняавт.вимикач.з  розчеплювачами 

Тема 59.  Схеми захисту ланцюгів керування від І к.з. 

Запобіжниками або автоматами вимикачами 

Тема 60.  Схеми захисту АД з к.з.ротором від обриву фази за допомогою РОФ( 

реле обр.фази) 

Тема 61.   Схеми захисту АД з к.з. ротором тепловими реле від перевантаження 

струмом у довготривалому режимі роботи 

Тема 62.  Схеми реле максимального струму для захисту силових кіл АД та ДПС 

від перевантажень струмом у повторно короткочасному режимі роб 

Тема 63. Схеми захисту АД з к.з.ротором від обриву фази за допомогою ТР або 

реле максимальн. струму 

Тема 64. Схема «нульового блокування» та захисту від само запуску двигуна 

Тема 65.  Схема захисту при обриванні кола збудження ДПС за допомог.  реле 

обриву поля(РОП) 
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Тема 66.  Схема захисту при обриванні кола збудження синхронного двигуна за 

допомогою РОП 

Тема 67.Схема захисту від випад АД із синхрон 

Тема 68.Схема електричного блокування при послідовному включенні і 

відключенні двох АД 

Тема 69.Лабораторна робота №9    

«Дослідження принципу захисту АД з коротко замкненим ротором від 

 обривання  фази» 

Тема 70.Лабораторна робота №10  

«Дослідження принципу дії нульового блокування та захисту двигунів від 

 самозапуску» 

Модуль 7.  Застосування мікропроцесорної техніки та автоматичних 

пристроїв у системах керування електроприводами  виробничих механізмів 

  Тема 71.  Номенклатура безконтактних елементів. 

Найпростіші логічні елементи. Поняття найпростішого безконтактного 

апарата. 

Безконтактні схеми на базі логічних елементів. 

Тема 72. Логічні основи складання схем 

Елементарні логічні функції , які виконують логічні елементи.   

Алгебра логіки Буля. 

Принцип роботи базових логічних функцій та їх релейно – контактні 

еквіваленти. 

Тема 73.  Алгебраїчні методи складання схем 

Логічний синтез. Керування АД  на логічних елементах в функції пуску, 

нереверсивна та реверсивна схеми . Види блокування на логічних елементів. 

Тема 74.Лабораторна робота №11 

 «Дослідження схеми керування ДПС на логічних безконтактних елементах» 

Тема 75. Силові  тиристорні схеми керування електроприводом. 

Елементи схеми силового кола. Основні відомості про тиристори. 

Тема 76.Лабораторна робота №12   

«Дослідження принципу дії тиристорних  статичних перемикачів» 

 Режими роботи тиристорних схем керування електроприводом. 

Тема 77.Мета виконання в ЕП схем з тиристорами 

Систама «УВ - Д»для одержання регулюючої  напруги в ЕП постійного струму 

Тема 78. Найпростіша однофазна керована схема  тиристорного ЕП постійного 

струму( рис.4-8 в) Схема  тиристорного ЕП постійного струму. 

Тема 79.Трифазна керована схема тиристорного ЕП ПС з нульовим проводом 

живлячого тр –ра (р4-8 а) 

Тема 80.Трифазна керована схема тиристорного  ЕП ПС трансформаторна , 

мостова (рис.4-8 б) 

Тема 81.Однофазна напівкерована схема  вентильно –тиристорного ЕП ПС (р. 4-8 г) 

Тема 82.Однофазна напівкерована мостова схема   ЕП постійного струму (рис. 4-8 д) 

Тема 83.Система « ПЧ-Д» перетворення  постійного струму в змінний.  Інвертори. 



10 

 

  

Тема 84.Лабораторна робота №13 «Дослідження принципу дії найпростішої схеми 

тиристорного автономного  однофазного інвертора Рис 16.11 .Комплексне 

моделювання» 

Тема 85.Схема автономного трифазного тиристорно – паралельного інвертора 
 ( рис.4.22) 
Тема 86.Схеми безконтактної комутації. 

Тема 87.Силові схеми тиристорного реверсивного ЕП змінного 

струму,режимштучної комутації( рис 16.9) Комплексне моделювання 

Тема 88. Лабораторна робота №14 

Дослідження принципу дії силової схеми тиристорного нереверсивного 

електропривода змінного струму , режим штучної комутації» 

Модуль 8. Схеми автоматичного регулювання (САР) 

Тема 89.Схеми автоматичного регулювання (САР) 

Замкнені системи регулювання «Г- Д» 

Схема системи регулювання «Г-Д» . Загальні відомості про замкнені системи . 

Тема 90.Елементи та пристрої автоматичного керування ЕП в замкнених системах 

: посилювачі. Пристрої автоматичного керування. Схемикерування. 

Тема 91. Системи стабілізації  ЕРС генератора за допомогою електромашинного 

посилювача . Схема електрична. 

Тема 92.Схема стабілізації швидкості АД. 

 Схема стабілізації швидкості АД. Система МП-Д. Магнітний посилювач – 

двигун. Схема електрична. 

Тема 93.Схема керування ДПС за допомогою ЕМП. 

Тема 94.Схема керування швидкості . 

Тема 95.Схема регулювання швидкості (рис  4 - 24б)  асинхронного ЕП за допомогою 

дроселя насичення 

Тема 96.Схема регулювання швидкості (рис  4 – 24г)  асинхронного ЕП тиристорним 

регулятором напруги . Уніфіковані блочні системи 

Тема 97. Комплексна контрольна робота(Майстертест) 

 Тема 98.Підсумкове заняття.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усьо 
го 

у тому числі 
Лек 

цій 

пр.

р 

Л.

Р. 
інд. 

Сам. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок змістовних модулів 1 

Системи керування електроприводами 

Блок модуль 1 

Загальні відомості про існуючі системи 

керування найпростішими електричними приводами машин і механізмів 

                     Модуль 1. Види існуючих систем АСКЕП 

Тема 1.  Вступ, введення:загальні відомості про 

види існуючих СКЕП,класифікація апаратів 
2 2    СП 

Тема2. Неавтоматизований, автоматизований  та 

автоматичний ЕП, АСКЕП. Апаратура РК. 
2 2     

Тема 3 .Розімкнені, замкнені та комбіновані  

СК ЕП, принцип керування електроприводами 
2 2     

Модуль 2. Апарати керування 

Тема 4.  Апаратура неавтоматичного керування 

Контролери, командо апарати і реостати 

Кулачкові перемикачі серії УКП ,  

конструкція та принцип дії апаратури ручного кер. 

 

2 

 

2 
    

Тема 5. Контактори постійного і змінного 

струму,призначення,загальніположення,побудова 
2 

 

 
   2 

Тема 6.  Магнітні пускачі,призначення,робота в 

схемі пуску асинхронних двигунів. Схеми 

нереверсивна та реверсивна для пуску АД. 

 

2 

 

 
   2 

Тема7.Безконтактні комутаційні апарати. Схеми 

реалізації, основні типи сучасних тиристорних 

пускачів і регуляторів. 

2 
 

 
   2 

Тема 8.Лабораторна робота №1«Дослідження 

принципу дії кулачкового командо контролера» 

 

2 
  

 

2 
  

Тема 9.Автоматичні вимикачі призначення, 

принцип роботи,   основні конструктивні вузли 

 

2 

 

2 
    

Тема10. Вимикачі змінного струму високої 

напруги,загальні положення, типи 

 

2 

 

 
   

 

2 

Тема11.  Основні типи автоматів,вибір 

автоматичних вимикачів 

 

2 

 

2 
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Тема12.Вимикачі змінного струму високої 

напруги : бакові масляні вимикачі,мало 

масляні,ВПМ-10; ВВП-35повітряні вимикачі; 

ВВН, ВВБ-110;елегазові; електромагнітні;вакуум. 

2 
 

 
   2 

Тема 13.Лабораторна робота №2 

«Дослідження принципу дії магнітного пускач» 
2   2   

Тема 14.Вибір вимикачів за режимом 

експлуатації. Параметри вимикачів. 

 

2 

 

2 
    

Тема 15.Роз’єднувачі,віддільники та 

короткозамикачі;конструкція і схеми включення 
2 

 

 
   2 

Тема 16.Обмежуючі апарати:реактори та 

розрядники,їх призначення, конструкція та вибір 
2 

 

 
   2 

Модуль 3. Апарати розподільних установок  низької напруги ( до 1 кВ) 

 

Тема 17.Вимикачі неавтоматичні. Рубильники 

Призначення, конструкція основних вузлів 
2 2     

Тема 18.Вимикачі автоматичні повітряні АПВ 

Призначення, конструкція основних вузлів 
2 2     

Тема19.АПВ автоматичний повітряний вимикач 

установочний,вимоги до АПВ,конструкція, вузли. 
2     2 

Тема20.Основні типи сучасних автоматів: 

А-3700;серії «Електрон»;швидкодіючі;ВАБ-28 
2 2     

Тема 21. Практична робота  №1  

Запобіжники: призначення, типи, нагрів плавкої 

вставки за умов перевантаження та струмів к.з. 

вибір запобіжників. 

2  2    

Тема 22.        Лабораторна робота №3 

«Дослідження принципу дії плавкої вставки 

запобіжника»      

2   2   

Всього блок М1 44 20 2 6  16 

Блок модуль 2. 

Структурні та електричні схеми керування електроприводами 

Модуль 4. Типові схеми пуску та гальмування електродвигунів 

 

Тема 23.   Типові схеми безпосереднього 

підключення ДПС до мережі, реверсування ДПС 
2 2     

Тема 24. Типові схеми пуску АД,реверсування АД 2 2     

Тема 25.   Практична робота №2    

Дослідження типових схем реверсування АД 
2  2    

Тема 26.  Типові схеми пуску ДПС середньої та 

великої потужн.введенням в коло якоря опорів(а) 
2 2     
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Тема 27.  Типові схеми пуску ДПС середньої та 

великої потужн.введенням в коло якоря опорів(б) 
2     2 

Тема 28.   Типові схеми пуску АД середньої та 

великої потужн.введен в коло фазн. ротора опорів 
2 2     

Тема 29. Типові схеми пуску АД середньої та 

великої потужн.введенням в коло статора  опорів 
2     2 

Тема 30.Лабораторна робота №4 

«Дослідження безпосереднього пуску ДПС» 
2   2   

Тема 31.Лабораторна робота №5 

«Дослідження безпосереднього пуску АД» 
2   2   

Тема 32.Типові схеми гальмув. ДПС проти 

вмикан.  
2 2     

Тема 33.Тип. схеми гальмування двигунів 

змінного струму з фазним ротором  проти 

вмиканням  (вар б) 

2     2 

Тема 34.Типові схеми гальмування двигунів 

змінного струму з фазним ротором проти 

включенням (рис 3.13) 

2     2 

Тема 35.Схеми гальмування  проти вмиканням 

АД з короткозамкненим ротором 
2 2     

Тема 36. Типові схеми динамічного 

 гальмування шунтованих ДПС 
2 2     

Тема 37.Типові схеми динамічного  

гальмування  сериєсного ДПС 
2     1 

Тема 38.Типові схеми  динамічного  

гальмування асинхронних двигунів  з  к.з.ротором  
2     1 

Тема 39.Типові схеми  динамічного гальму 

вання асинхронних двигунів з фазним ротором 
2     2 

Тема40. Типові схеми  динамічного  

гальмування з самозбудженням асинхронних 

двигунів з короткозамкненим ротором 

2     2 

Тема 41. Лабораторна робота №6 

«Дослідження принципу гальмування ДПС   

проти вмиканням» 

2   2   

Тема42.   Лабораторна робота №7 

«Дослідження принципу гальмування АД   

проти вмиканням» 

2   2   

Тема43.Лабораторна робота №8 

«Дослідж.принципу динамічного гальмування  

ДПС» 

2   2   

Тема 44. Фронтальне письмове опитування по темі 

(контрольна робота) 
2    2  

Всього М 4 44 14 2 10 2 16 
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Блок модуль 2.( продовження) 

Структурні та електричні схеми керування електроприводами 

Модуль 5. Типові схеми керування електродвигунами 

в функції різних величин 

 

Тема 45.Типові схеми керування електро 

приводом постійного струму в функції струму 
2 2     

Тема46.Типові схеми керування електро 

приводу змінного  струму в функції струму 
2     2 

Тема 47.Типові схеми прискорення електро 

приводу постійного струму в функції швидкості 
2     2 

Тема48.   Типові схеми гальмування  реверсивного 

електроприводу постійного струму в функції 

швидкості 

2 2     

Тема 49.Типові схеми гальмування  реверсивного 

електроприводу постійного струму в функції 

швидкості 

2     2 

Тема50.Типові схеми гальмування  реверсивного 

електроприводу змінного струму в функції 

швидкості (10-7б) 

2 2     

Тема51. Типові схеми керування електроприводом 

постійного  струму в функції часу 
2     2 

Тема52. Типові схеми керування електроприводом  

змінного струму в функції часу 
2     2 

Тема53. Типові схеми запуску  достатньо 

потужних двигунів  змінного струму  з к.з.ротором  

введенням реактивних опорів у статор 

2     2 

Тема54.Типові схеми запуску потужних двигунів  

змінного струму  з к.з.ротором  введенням 

реактивних опорів у статор 

2     2 

Тема55.Трансформаторний пуск достатньо 

потужних двигунів  змінного струму  з к.з.ротором   
2     2 

Тема 56.Практична робота №3 

Дослідження  схеми діючого макету керування 

пуском нереверсивного АД 

2  2    

Всього М5 24 6 2   16 

 

аудиторних 64 / самостійно 48 
      

 

Всього за  5 –й семестр 
112 42 6 16  48 
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6-й семестр 

Змістовний блок модуль 2.( продовження) 

Структурні та електричні схеми керування електроприводами 

Модуль 6.   Типові схеми захисту та блокування 

 

Тема 57.  Семи захисту силових кіл від струмів  

короткого замикання запобіжниками 
2 2     

Тема 58.Семи захисту силових кіл від струмів  

короткого замиканняавт.вимикач.з  

розчеплювачами 

2 2     

Тема 59.Схеми захисту ланцюгів керування від І 

к.з.Запобіжниками або автоматами вимикачами 
2     2 

Тема 60.   Схеми захисту АД з к.з.ротором від 

обриву фази за допомогою РОФ( реле обр.фази) 
2 2     

Тема 61.   Схеми захисту АД з к.з. ротором 

тепловими реле від перевантаження струмом у 

довготривалому режимі роботи 

2     2 

Тема 62.  Схеми реле максимального струму для 

захисту силових кіл АД та ДПС від перевантажень 

струмом у повторно короткочасному режимі роб 

2     2 

Тема 63.  Схеми захисту АД з к.з.ротором від 

обриву фази за допомогою ТР або реле 

максимальн. струму 

2     2 

Тема 64.  Схема «нульового блокування» та 

захисту від само запуску двигуна 
2 2     

Тема 65.  Схема захисту при обриванні кола 

збудження ДПС за допомог.  реле обриву 

поля(РОП) 

2 2     

Тема 66.Схема захисту при обриванні кола 

збудження синхронного двигуна за допомогою РОП 
2     2 

Тема 67.Схема захисту від випад АД із синхрон 2 2     

Тема 68. Схема електричного блокування при 

послідовному включенні і відключенні двох АД 
2 2     

Тема 69. Лабораторна робота №9   

«Дослідження принципу захисту АД з 

 коротко замкненим ротором від обривання  фази» 

2   2   

Тема 70.Лабораторна робота №10 «Дослідження 

принципу дії нульового блокування та захисту 

двигунів від само запуску» 

2   2   

Всього тема 6(продовження змістовного модулю 2) 28 14  4  10 
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Блок модуль 3. 

Застосування мікропроцесорної техніки та автоматичних пристроїв  

у системах керування електроприводами  виробничих механізмів 

Модуль 7.  Номенклатура безконтактних елементів 

Тема 71.           Найпростіші логічні елементи. 

 Поняття статичного безконтактного апарата.  

Безконтактні схеми на базі логічних елементів. 

2 2     

Тема 72. Логічні основи складання схем 

Елементарні логічні функції , які виконують 

логічні елементи.  Алгебра логіки Буля. 

Принцип роботи базових логічних функцій та їх 

релейно – контактні еквіваленти. 

2 2     

Тема 73.Алгебраїчні методи складання схем   

Логічний синтез. Керування АД  на логічних 

елементах в функції пуску, нереверсивна та 

реверсивна схеми . Види блокування на логічних 
елем 

2 2     

Тема 74.Лабораторна робота №11 

 «Дослідження схеми керування ДПС 

 на логічних безконтактних елементах» 

2   2   

Тема 75.Силові  тиристорні схеми керування 

електроприводом Елементи схем силового кола . 

                  Основні відомості про тиристори. 

2 2     

Тема 76. Лабораторна робота №12   

«Дослідження принципу дії тиристорних                    

статичних перемикачів» 

2   2   

Тема 77.Режими роботи тиристорних схем 

керування електроприводом Мета виконання в ЕП 

схем з тиристорам.  Систама «УВ - Д». 

2 2     

Тема 78.Найпростіша однофазна керована схема  

тиристорного ЕП постійного струму( рис.4-8 в) 
2 2     

Тема 79.Трифазна керована схема тиристорного 

ЕП ПС з нульовим проводом живлячого тр –ра 
2     2 

Тема 80.Трифазна керована схема тиристорного             

ЕП ПС трансформаторна , мостова (рис.4-8 б) 
2 2     

Тема 81.Однофазна напівкерована схема  

 вентильно –тиристорного ЕП ПС (рис. 4-8 г) 
2     2 

Тема 82.Однофазна напівкерована мостова схема   

ЕП постійного струму (рис. 4-8 д) 
2 2     

Тема 83.Система « ПЧ-Д» перетворення  

постійного струму в змінний.  Інвертори. 
2 2     

Тема 84.Лабораторна робота №13 «Дослідження 

принципу дії найпростішої схеми тиристорного 

автономного  однофазного інвертора. 

2   2   
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Тема 85.Схема автономного трифазного 

тиристорно – паралельного інвертора ( рис.4.22) 
2 2     

Тема 86.Схеми безконтактної комутації. 2     2 

Тема 87.Силові схеми тиристорного реверсивного 

ЕП змінного струму,режим штучної комутації( рис 

16.9) 
2 2     

Тема 88.Лабораторна робота №14 

  «Дослідження принципу дії силової схеми 

тиристорного нереверсивного ЕП змінного 

струму, 

режим щтучної комутації  рис 16.10 

Комплексне моделювання 

2   2   

Модуль 8. Схеми автоматичного регулювання (САР) 

Тема 89.Замкнені системи регулювання «Г-Д» 

Загальні відомості про замкнені системи  
2 2     

Тема 90.Елементи та пристрої автоматичного 

керування ЕП в замкнених системах : посилювачі 
2     2 

Тема 91.Система стабілізації ЕРС генератора за 

допомогою електромашинного посилювача( рис 12.1) 
2 2     

Тема 92.Схема стабілізації швидкості АД система 

МП-Д ( магнітний посилювач-двигун) рис 12.2 
2     2 

Тема 93.Схема керування ДПС за допомогою ЕМП 2     2 

Тема 94.Схема регулювання швидкості (рис  4 - 24б)  

асинхронного ЕП за допомогою дроселя 

насичення  

2     2 

Тема 95.Схема регулювання швидкості (рис  4 – 24г)  

асинхронного ЕП тиристорним регулятором 

напруг 

1     1 

Тема 96.Уніфіковані блочні системи регулювання 2     2 

Тема 97. Комплексна контрольна 

робота(Майстертест) 
2     2 

Тема 98. Підсумкове заняття- узагальнення 2     2 

Всього годин за  6-й  семестр     52/31 83 40  12  31 

Загальна кількість годин  195 82 6 28  79 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

  

 

5. Теми лабораторних робіт 

 

№з/п Назва теми 

 

к-ть год 

1 «Дослідження принципу дії кулачкового командоконтролера» 2 

2 «Дослідж принципу дії магнітного пускач та контактора » 2 

3 «Дослідження принципу дії плавкої вставки запобіжника»      2 

4 «Дослідження безпосереднього пуску ДПС» 2 

5  «Дослідження безпосереднього пуску АД» 2 

6 «Дослідження принципу гальмування ДПС проти вмикання» 2 

7  «Дослідження принципу гальмування АД проти вмикання» 2 

8  «Дослідження принципу динамічного гальмування  ДПС» 2 

9  «Дослідження принципу захисту АД з 

 коротко замкненим ротором від обривання  фази» 

2 

10  «Дослідження принципу дії нульового блокування та захисту 

двигунів від самозапуску» 

2 

11 «Дослідження схеми керування ДПС на логічних безконтактних 

елементах» 

2 

12 «Дослідження принципу дії тиристорних статичних перемикачів» 2 

13 «Дослідження принципу дії найпростішої схеми тиристорного 

автономного  однофазного інвертора 

Рис 16.11 .Комплексне моделювання» 

2 

14 «Дослідження принципу дії силової схеми тиристорного 

нереверсивного ЕП змінного струму, режим штучної комутації  рис 

16.10  Комплексне моделювання 

2 

  

Разом  

 

28 год 

 

6. Теми семінарських занять.    Навчальним  планом не передбачено. 

7. Теми практичних занять 

Навчальним  планом не передбачено. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Практична робота  №1  

Запобіжники: призначення, типи, нагрів плавкої вставки за умов 

перевантаження та струмів к.з. вибір запобіжників. 

2 

2 
Практична робота №2    

Дослідження типових схем реверсування АД 
2 

3 

Практична робота №3 

Дослідження  схеми діючого макету керування пуском 

нереверсивного АД 

2 

 
 

Всього практичних 

 

6 
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8. Самостійна робота 

Тема 1.Контактори постійного і змінного 

струму,призначення,загальніположення,побудова 
2 

Тема2. Магнітні пускачі,призначення,робота в схемі пуску асинхронних 

двигунів. Схеми нереверсивна та реверсивна для пуску АД. 

 

2 

Тема3.Безконтактні комутаційні апарати. Схеми реалізації, основні типи 

сучасних тиристорних пускачів і регуляторів. 
2 

Тема 4.Вимикачі змінного струму високої напруги,загальні положення 
 

2 

Тема 5.Вимикачі змінного струму високої напруги : бакові масляні 

вимикачі,мало масляні,ВПМ-10; ВВП-35повітряні вимикачі; 

ВВН, ВВБ-110;елегазові; електромагнітні;вакуум. 

2 

Тема 6.Роз’єднувачі,віддільники та короткозамикачі;конструкція і схеми 

включення 
2 

Тема 7.Обмежуючі апарати:реактори та розрядники,їх призначення, 

конструкція та вибір 
2 

Тема8. АПВ автоматичний повітряний вимикач установочний,вимоги до 

АПВ,конструкція, вузли. 
2 

Тема9.Типові схеми пуску ДПС середньої та великої потужн.введенням в 

коло якоря опорів(б) 
2 

Тема 10.Типові схеми пуску АД середньої та великої потужн.введен в коло 

фазн. ротора опорів 
2 

Тема 11.  Типові схеми пуску АД середньої та великої потужн.введенням в 

коло статора  опорів 
2 

Тема 12.Тип. схеми гальмування двигунів змінного струму з фазним 

ротором  проти вмиканням  (вар б) 
2 

Тема 13.Типові схеми гальмування двигунів змінного струму з фазним 

ротором проти включенням (рис 3.13) 
2 

Тема 14.Типові схеми динамічного  

гальмування  сериєсного ДПС 
2 

Тема 15. Типові схеми  динамічного  

гальмування асинхронних двигунів  з  к.з.ротором  
2 

Тема 16.Типові схеми  динамічного гальмування асинхронних двигунів з 

фазним ротором 
2 

Тема17.Типові схеми  динамічного  гальмування з самозбудженням 

асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором 
2 

Тема18.   Типові схеми керування електроприводу змінного  струму в 

функції струму 
2 

Тема 19.Типові схеми прискорення електроприводу постійного струму в 

функції швидкості 
2 

Тема 20.Типові схеми гальмування  реверсивного електроприводу 

постійного струму в функції швидкості 
2 
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Тема 21.Типові схеми керування електроприводом постійного  струму в 

функції часу 
2 

Тема 22.Типові схеми керування електроприводом  змінного струму в 

функції часу 
2 

Тема 23.Типові схеми запуску  достатньо потужних двигунів  змінного 

струму  з к.з.ротором  введенням реактивних опорів у статор 
2 

Тема 24.Типові схеми запуску потужних двигунів  змінного струму  з 

к.з.ротором  введенням реактивних опорів у статор 
2 

Тема 25.Трансформаторний пуск достатньо потужних двигунів  змінного 

струму  з к.з.ротором   
2 

Тема  26.Схеми захисту ланцюгів керування від І к.з. 

Запобіжниками або автоматами вимикачами 
2 

Тема  27.Схеми захисту АД з к.з. ротором тепловими реле від 

перевантаження струмом у довготривалому режимі роботи 
2 

Тема  28.Схеми реле максимального струму для захисту силових кіл АД та 

ДПС від перевантажень струмом у повторно короткочасному режимі 

роботи 

2 

Тема  29.Схеми захисту АД з к.з.ротором від обриву фази за допомогою ТР 

або реле максимальн. струму 
2 

Тема 30.Схема захисту при обриванні кола збудження синхронного двигуна 

за допомогою РОП 
2 

Тема 31.Трифазна керована схема тиристорного ЕП ПС з нульовим 

проводом живлячого тр –ра (р4-8 а) 
2 

Тема 32.Однофазна напівкерована схема  

                   вентильно –тиристорного ЕП ПС (рис. 4-8 г) 
2 

Тема 33.Схеми безконтактної комутації. 2 

Тема 34.Елементи та пристрої автоматичного керування ЕП в замкнених 

системах : посилювачі 
2 

Тема 35.Схема стабілізації швидкості АД система МП-Д ( магнітний 

посилювач-двигун) рис 12.2 
2 

Тема 36.Схема керування ДПС за допомогою ЕМП 2 

Тема 37.Схема регулювання швидкості (рис  4 - 24б)  асинхронного ЕП за 

допомогою дроселя насичення  
2 

Тема 38.Схема регулювання швидкості (рис  4 – 24г)  асинхронного ЕП 

тиристорним регулятором напруги  
2 

Тема 39.Уніфіковані блочні системи регулювання 3 

 

Всього самостійних робіт 

 

79 
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9.  Основні методи навчання з дисципліни «СКЕП»: 

Навчальний процес викладання дисципліни «СКЕП»  

передбачає основні методи навчання : 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення,діалог, ігровий урок, демонстрація 

фільмів, робота групами. 

      словесні у формі :розповідь, інтегроване пояснення ;  

 наочні (ілюстрації, демонстрація слайдів, діаграм та схем);  

 практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

 самоконтроль та мотивація. 

 

10. Методи контролю 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

 письмове опитування; 

 усне опитування; 

 технічні диктанти; 

 виконання тестових завдань; 

 розв’язання багатоваріантних задач; 

 контрольні роботи; 

 складання іспиту. 

11. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з «СКЕП» 
 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 

«Системи керування електроприводами» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, 

виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

свої знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за 

підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і 

правильно з точки зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й 

оцінка «відмінно», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень 

даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у 

формулюванні визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати 

свої думки і відчуває труднощі під час добору прикладів; викладає 

матеріал непослідовно і допускає помилки у мовному оформленні. 

«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу відповідного модуля, допускає у формулюванні визначень 

помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно й невпевнено  викладає 

матеріал, або якщо студент виявляє повне незнання чи нерозуміння 

матеріалу. 
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12. Методичне забезпечення 

Навчально методичний комплекс (НМК) з опору матеріалів: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Завдання для семестрової контрольної роботи. 

4. Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань 

студентів. 

5. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. 

6. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. 

    13.   Оцінювання усних відповідей студентів 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.    

При  оцінюванні  відповіді  студента  потрібно керуватися такими 

критеріями:  повнота і правильність відповіді;   ступінь усвідомленості, розуміння 

вивченого;   мовленнєве оформлення відповіді. 

Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до 

конкретних випадків.                      

   Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 

1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 

2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 

3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови 

Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, 

що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 

1) викладає  матеріал  не досить повно і допускає помилки у формулюванні 

правил, визначень; 

2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 

3) викладає матеріал не послідовно і допускає помилки в мовленєвому 

оформленні.  

Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, визначень 

помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає матеріал. 

Також   оцінка   «2» ставиться, якщо студент виявляє повне незнання чи 

нерозуміння матеріалу. Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за 

одноразову відповідь (коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й 

за суму відповідей, даних студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету: вправи, розрахунки,  

різні види диктантів тощо. 
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При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 

1)  ступінь самостійності студентів; 

2)  етап навчання; 

3)  обсяг роботи. 

При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 

Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. Підсумкову оцінку не можна 

виводити механічно, як середнє арифметичне попередніх оцінок. Вирішальною у 

її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за всіма показниками на 

час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне ставлення студентів до 

занять протягом усього семестру (навчального року) при виведенні підсумкових 

оцінок необхідно враховувати результати їх поточної успішності (оцінки за усні 

відповіді, навчальні роботи та рівень виконання контрольних робіт). При 

виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам що відображають 

оволодіння студентами практичних навичок і вмінь. Підсумкова оцінка не може 

бути позитивною якщо лабораторні або практичні роботи не захищені або 

мають оцінку «2». 

Засоби оцінювання 

o Оцінювання наочні (знання ілюстрації, демонстрація схем, по плакату усні 

відповіді, відповіді на питання у картці – завданні  усно ,або письмово);  

o Оцінювання практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота); 

o Оцінювання свого домашнього завдання, самоконтроль та мотивація, 

студенту пропонується обрати рівень відповідно до своїх знань за 

складністю виконання домашнього завдання. Рівень своїх знань визначає 

студент. 

o Усне опитування, фронтальна бесіда, відповіді по картках, рішення задач,  

захист лабораторних робіт, фронтальне письмове опитування(ФПО) 

o Пакет проміжного контролю дисципліни «Електричні машини» для 

контрольних письмових опитувань студентів. 

o Застосування рефератної форми контролю засвоєння знань. 

o Наочна форма усного опитування з апаратурою та робочими стендами. 

Такі засоби оцінювання демонструють пізнавальні надбання студентів,уміння 

обрати стенд відповідно до теми та розкрити знання конструкції електричного 

двигуна ,технічні характеристики,галузь застосування,режим роботи двигуна. 
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 Оцінювання,яке має комплексний характер пов’язуючи кілька тем: 

o Інтегроване оцінювання – по темі пуск двигуна,повторюємо теми з 

дисципліни «Системи керування електричними приводами» пускова 

комутаційна та регулююча апаратура.  

o Оцінювання знання схем також має інтегрований характер,захист від 

струмів короткого замикання, апаратуру захисту для електричних двигунів 

студенти вивчають паралельно – дисципліна «Системи керування 

електроприводами»  

14.Методичне забезпечення 

1.Навчальна програма навчальної дисципліни «СКЕП» 

2.Робоча програма навчальної дисципліни «СКЕП» 

3.Конспект лекцій навчальної дисципліни «СКЕП» 

4.Пакет проміжного контролю дисципліни «СКЕП» 

5.Пакет підсумкового контролю дисципліни «СКЕП» 

6.Пакет тестового контролю дисципліни «СКЕП» 

7.Олімпіадна робота дисципліни «СКЕП» 

8.Методичні вказівки з лабораторних та практичних робіт 

     9.Методичні вказівки до самостійної роботи 

10. Плакати, схеми,рисунки, картки – завдання,індивідуальні завдання  

дисципліни «СКЕП» 

11.Довідниковий матеріал 

12.Методичний посібник «Розрахунок та вибір ПРА» 

13.Методичні вказівки до виконання домашніх робіт самостійної 

позаурочної роботи 

14.Пакет питань до іспиту з дисципліни «СКЕП» 

15.Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1.  Василега П.О.,Мурікова Д.В. «Електропривід робочих машин» Суми 2006 

2. Васин В.И. «Электрический привод»М.Вища школа 1984 

3. Головинський О.І. «Підручник для технікумів» М.Вища школа 1987 

4. Головко Д.Б. «Електричні машини та електропривод»К.2004 

5. Кацман М.М. «Электрические машины и электропривод автоматических 

устройств» М.Вища школа 1987 

6. Кацман М.М. «Руководство к лабораторным работам» М.Вища школа 1983 

7. Лавриненко Ю.М. «Електропривод» Ліра 2014 

8. Малинівський С.М. «Загальна електротехніка » Львів 2003 

9. Паначевний Б.І. «Загальний курс електротехніки» Харків 1999 

Допоміжна 

10. Попович М.Г. «ЕМ та ЕП побутової техніки»2004 

11. Рогоза М.В. «Електричні апарати »2006 

12. Цейтлін Л.С. «Електропривід» 1985 

13. Б.В.Кліменко «Електричні апарати» загальний курс Електромеханічна 

апаратура керування , комутації та захисту, Харків ,  2012 
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