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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  – 7 

Галузь знань: 

14 «Електрична 

інженерія »          

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів –  

Спеціальність:141                

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

210 

3-й 4-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 та 3 

самостійної роботи 

студента –4,5 та 3,5 

Освітньо- 

професійний ступінь  

фаховий молодший 

бакалавр  

46 год. 36 год. год. 

Практичні  

10 год. - год. год. 

Семінарські  

-  год. - год. год. 

Лабораторні 

12 год. 10 год. год. 

Самостійна робота 

46 год.  40 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

1 год. 

Вид контролю:  

екз. залік 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»  є 

формування у студентів професійних компетентностей шляхом засвоєння  

інтегрованих  знань про теорію електротехнічних і магнітних полів, постійного та 

змінного струму, а також методів та способів розрахунку електричних та магнітних 

кіл. 

Основною метою навчання студентів має стати не сума знань чи насамперед 

визначені способи діяльності для їх засвоєння та відтворення, а формування у 

студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів діяльності 

через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих 

намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань.. 

Завдання курсу “ Теоретичні основи електротехніки ” дати основу для вивчення 

таких курсів, як “Надійність електроприводів” та “Електропостачання 

промислових підприємств та цивільних споруд”, «Електричні вимірювання», 

«Основи електроприводу» 

Досягнення мети навчальноїдисциплінизабезпечується  шляхом  

формуванняключових компетентностей, необхіднихкожнійсучаснійлюдині: 

- вільневолодіння державною мовою; 

- здатністьспілкуватисяіноземнимимовами; 

- математичнакомпетентність; 

- компетентність у галузіприродничихнаук,техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічнакомпетентність; 

- інформаційно-комунікаційнакомпетентність; 

- навчаннявпродовжжиття; 

- громадянські та соціальнікомпетентності; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансоваграмотність; 

- іншікомпетентності, передбачені стандартом освіти. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу 

Розділ 1 Електричне поле(17 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

розуміє поняття електричного та 

магнітного поля;  

пояснює принцип утворення 

магнітного та електричного поля; 

знає формули магнітної індукції, 

напруженості, силу взаємодії двох точкових 

зарядів;   

наводить приклади виникнення 

магнітного поля. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розрізняє принцип утворення 

магнітного та електричного поля; 

розв´язує задачі на напруженість 

електричного поля, визначення відстані між 

двома зарядами;  

дотримується правил техніки безпеки 

при виконанні лабораторних робіт; 

досліджує електричне коло змінним 

опором,вольт-амперну характеристику 

вентиля. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

обгрунтовує фізичні властивості 

утворення магнітного поля; 

оцінює вплив магнітного поля на 

навколишній світ; 

висловлює судження про виникнення 

магнітного та електричного поля; 

робить висновки по вивченому 

матеріалу; 

розуміє роль магнітного та 

електричного поля в житі людини. 

 

Загальна характеристика  

предмету, взаємозв’язки з іншими 

предметами. Електрична енергія, її 

властивості та сфера застосування. 

Електричний  заряд.  Електричне  

поле.  Властивості  електричного поля.  

Закон Кулона.   Напруженість 

електричного поля. Силові лінії. 

Робота по переміщенню 

частинок. Електрична напруга. 

Потенціал. Еквіпотенціальні лінії та 

поверхні. Закон Кулона. Лінії 

напруженості електричного поля. 

Еквіпотенціал поверхні і лінії. 

Провідники в електричному полі. 

Потік вектора напруженості 

електричного поля. Теорема Гауса. 

Поле зарядженої площини. Поле 

зарядженої кулі. Поле зарядженого 

прямого провідника.  

Техніка безпеки. Правила 

поведінки в лабораторії. Попереднє 

знайомство з вимірювальними 

приладами та апаратурою, що 

застосовують при виконані 

лабораторних робіт. 

 

Розділ 2 Електричне струм(9 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

розуміє поняття опору і провідності; 

оперує поняттями і термінами: 

електричний струм, електричний опір, 

провідність, закон Ома; 

пояснює закони Ома, Кірхгофа; 

Електронна теорія будови атома. 

Явище електричного струму 

провідності. Величина електричного 

струму провідності.  Визначення сили 

струму. Опір і провідність. Закон Ома. 

Робота та потужність електричного 

струму. 
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наводитьприклади електричних схем, 

застосування законів Ома, Кірхгофа; 

розпізнає відмінності в побудовах 

схем, провідності і опору, тощо. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

характеризує роботу електричного 

кола; 

розв’язує задачі за законом Ома, 

Кірхгофа; 

прогнозує зміни електричних величин 

в колі; 

виявляє помилки при побудові схем. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

доводить закон Ома, Кірхгофа; 

усвідомлює властивості опору; 

оцінює вплив струму і напруги на 

електричне коло; 

розуміє роль опору, провідності. 

Загальні відомості про 

напівпровідники. Власна провідність 

напівпровідників. Домішкова 

провідність напівпровідників.  Явище в 

контакті двох металів. Електроно-

дірковий перехід при зворотній 

напрузі. 

Перший закон Кірхгофа. Другий 

закон Кірхгофа.   

 Метод безпосереднього 

застосування законів Кірхгофа.   

Розділ 3 Електричне коло(15 годин) 

Знаннєвий компонент 

Судент: 

називає джерела електричної енергії, 

приймачі, схеми електричних кіл; 

розуміє поняття перетворення 

електроенергії, напруги, струму, опору 

знає базові поняття з техніки безпеки, 

правил поведінки, тощо; 

має уявлення про роботу електричного 

кола, вимірювальних приладів; 

оцінює всі ризики при виконанні 

лабораторних робіт; 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розрізняє види джерел електричної 

енергії; 

дотримується правил техніки безпеки; 

досліджує принцип перетворення 

електричної енергії. 

 

 Основні положення. Джерела 

електричної енергії. Приймачі 

електричної енергії. Схеми 

електричних кіл. 

Перетворення електричної енергії 

в теплову. Перетворення електричної 

енергії у світлову. Перетворення 

електричної енергії в хімічну. Режими 

електричних кіл. 

Техніка безпеки. Правила 

поведінки в лабораторії. Попереднє 

знайомство з вимірювальними 

приладами та апаратурою, що 

застосовують при виконані 

лабораторних робіт. 

Виміряти напругу та струм на 

кожному елементі  змінюючи  опір 

навантаження в  номінальному  

режимі,  при холостому  ході  та  

короткому  замиканні. 

 Дослідження режимів роботи 

електричного кола. 

Дослідження вольт амперної 

характеристики вентиля. 

Дослідження режиму джерел  
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живлення. 

Дослідження схеми з’єднань 

електричних опорів. 

 

Розділ 4 Розрахунок електричних кіл постійного струму(8 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

розуміє методи застосування законів 

Кірхгофа; 

пояснює перший закон Кірхгофа та 

другий закон Кірхгофа; 

знає формули першого, другого закону 

Кірхгофу; 

має уявлення про нерозгалужене 

електричне коло, послідовне з’єднання 

пасивних елементів; 

пояснює визначення еквівалентних 

опорів; 

має уявлення про перетворення 

трикутника в еквівалентну зірку. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розв’язує задачі по першому та 

другому закону Кірхгофа; 

розрізняє схеми з’єднань трикутника та 

зірки; 

пояснює відмінності в схемах 

трикутника, зірки; 

складає схеми для розрахунку задач; 

дотримується правил техніки безпеки 

в лабораторії; 

порівнює методи розрахунку; 

пояснює відмінності кожного методу. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

усвідомлює значимість законів 

Кірхгофа при розрахунку ел.кіл; 

обґрунтовує закони Кірхгофа; 

Перший закон Кірхгофа. Другий 

закон Кірхгофа.   

Методбезпосереднього 

застосування законів Кірхгофа.   

Нерозгалужене електричне коло. 

Загальний випадок послідовного 

з'єднання. Послідовне з'єднання 

пасивних елементів. Потенційна 

діаграма. Розгалужене електричне коло 

з двома вузлами. Рівнобіжне з'єднання 

пасивних елементів. Паралельне 

з'єднання джерел енергії    Загальний  

випадок  паралельного  з'єднання  

джерел  і  приймачів  електричної 

енергії. Визначення еквівалентних 

опорів. Визначення струмів   

Перетворення трикутника і зірки 

опорів. Трикутник і зірка опорів. 

Перетворення трикутника опорів в 

еквівалентну зірку. Перетворення зірки 

опорів в еквівалентний трикутник. 

Розділ 5 Методи аналізу складних електричних кіл(32 години) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

оперуєпоняттями і терміни для 

розрахунку складних електричних схем 

використовуючи методи контурних струмів, 

вузлової напруги, накладання струмів; 

розпізнає відмінності методів; 

Призначення методу контурних 

струмів. Правила складання рівнянь. 

Призначення метода вузлової 

напруги. Приклад написання рівнянь.   

Обґрунтування методу 

накладання струмів.. Порядок 

розрахунку. Вхідні і взаємні 
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має уявлення про ЕРС, внутрішній опір 

еквівалентного генератора; 

знає формули законів Кірхгофа. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

створює таблиці для виконання 

лабораторних робіт; 

розв’язує задачі використовуючи різні 

методи; 

дотримання правил техніки безпеки 

виявляю недоліки в схемах; 

дослідження метод еквівалентного 

генератора. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

усвідомлюєзначимість методів для 

розрахунку складних електричних схем; 

робить висновки після виконання 

лабораторної роботи. 

провідності й опори. Коефіцієнти 

передачі напруги і струму 

Обґрунтування методу 

еквівалентного генератора. Визначення 

ерс і внутрішнього опору 

еквівалентного генератора 

Дослідженя правил Кірхгофа 

Дослідження  методів  

перетворення  складних  електричних  

кіл. 

Дослідження не розгалуженого 

кола 

Дослідна перевірка методу 

накладання. 

Визначення втрат напруги в лінії. 

Дослідна перевірка методу 

еквівалентного генератора. 

Призначення методу вузлових 

рівнянь. Метод вузлових рівнянь. 

Розділ 6 Нелінійні електричні кола постійного струму(4 години) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

називає види нелінійних елементів; 

пояснює метод послідовних 

приближень; 

має уявлення про нелінійний опір; 

оцінює параметри нелінійних 

елементів. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

характеризує нелінійні елементи; 

описує статичні і динамічні опори 

нелінійного елементу; 

досліджує метод послідовних 

приближень. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

усвідомлює сутність методу 

послідовних приближень; 

висловлює судження про статичні та 

динамічні опори; 

розуміє функцію кола з двома 

нелінійними опорами. 

Види нелінійних елементів. 

Основні параметри нелінійних 

елементів. Статичні і динамічні опори 

нелінійного елемента. Нелінійний 

активний двухполюсник. 

Коло з двома нелінійними 

опорами. Метод послідовних 

приближень. 

Розділ 7 Магнітне  поле(27 годин) 

 Знаннєвий компонент 

Студент: 

Закон Ампера. Магнітна 

індукція. Лінії магнітної індукції. 
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розуміє поняття магнітної індукції; 

має уявлення про закон Ампера, закон 

повного струму, явища магнітної індукції; 

наводить приклади наведення ЕРС у 

провіднику, що рухається в магнітному 

полі; 

знає формули магнітної індукції, ЕРС 

пояснює принцип дії трансформатора. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розуміє закон Ампера; 

розв’язує задачі по вихровим струмам; 

дотримується правил техніки безпеки; 

аналізує вираз енергії через 

характеристики електричного поля; 

обчислює задачі по знаходженню ЕРС 

самоіндукції. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

оцінює вплив магнітного поля на 

провідник; 

розуміє роль магніту; 

робить висновки про появу ЕРС в 

провіднику; 

усвідомлює процеси яку проходять в 

електричному провіднику; 

обґрунтовує висновки після 

досліджень. 

Провідник зі струмом у магнітному 

полі 

Закон повного струму. Зміна 

магнітного поля на межі двох 

середовищ. Властивості і застосування 

феромагнітних матеріалів 

Явище електромагнітної 

індукції. Правило Ленца. Наведення 

Е.Р.С. у провіднику, що рухається в 

магнітному полі. Сили Лоренца. 

Правило правої руки. 

ЕРС самоіндукції. ЕРС 

взаємоіндукції. Принцип дії 

трансформатора. Вихрові струми   

Вираз енергії через 

характеристики конденсатора. Вираз 

енергії через характеристики 

електричного поля. Енергетичний 

баланс в електростатичній системі. 

Узагальнений вираз електричної сили 

(другий випадок). 

Енергія магнітного поля 

котушки зі струмом. Енергія 

магнітного поля магніто-зв'язаних 

котушок зі струмом. Індуктивність в 

системі магніто-зв'язаних котушок зі 

струмом. Вираження енергії через 

характеристики магнітного поля. 

 

Розділ 8 Синусоїдальна е.р.с. та струм(8 години)  

Знаннєвий компонент 

Студент: 

називає визначення змінного струму, 

векторної діаграми, діючого значення 

струму та напруги; 

розуміє поняття змінного струму, 

векторної діаграми, діючого значення 

струму; 

має уявлення про складання та 

віднімання векторів; 

наводить приклад векторних діаграм. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розрізняєсфери застосування змінного 

струму; 

характеризує процес утворення 

Визначення змінного струму та 

сфера його застосування. Утворення 

синусоїдного струму й основні 

параметри синусоїди. Фаза та зсув фаз. 

Векторна діаграма. Діючі значення 

струму та напруги. 

Обґрунтування векторної 

діаграми. Побудова векторної 

діаграми. Складання і віднімання 

векторів. Діюча і середня величина 

змінного струму. Діюча величина 

періодичного струму є його середньої 

квадратичної   за   період. Додавання і 

віднімання векторів. Діюча величина 

змінного струму. Середня величина 

змінного струму.  
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змінного струму; 

дотримується правил техніки безпеки; 

обчислює величину струму та напруги; 

описує процеси побудови векторної 

діаграми; 

характеризує поняття фаза та зсув фаз. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

висловлює судження про 

синусоїдальний струм; 

оцінює переваги синусоїдального 

струму;  

обґрунтовує етапи створення 

векторних діаграм; 

усвідомлює, що таке діюче значення 

струму та напруги; 

 

Розділ 9 Елементи та параметри електричного кола змінного струм (18 годин) 

Знаннєвийкомпонент 

Студент: 

розуміє поняття активного опору, 

ємності, реактивної потужності, 

індуктивності, тощо; 

пояснює схеми заміщення котушок з 

послідовним  з’єднанням котушок; 

має уявлення про миттєву потужність 

котушки; 

знає формули для знайдення 

індуктивності, потужності, опору, тощо; 

наводить приклади схем заміщення.  

Діяльнісний компонент 

Студент: 

складає схеми заміщення;  

обчислює кола з активним опором, 

індуктивністю, ємністю, реактивною 

потужністю в різних колах; 

порівнює схеми заміщень котушок з 

послідовним з’єднанням елементів; 

дотримується правил техніки безпеки. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

усвідомлює різницю між схемами; 

розуміє ролі активного опору, 

індуктивності, реактивного опору, тощо;  

оцінює впри різних елементів на 

ел.коло. 

 

Коло з активним опором. Коло з 

індуктивністю. Коло з ємністю. 

Миттєва і реактивна потужність в колі 

з індуктивністю. Потужність в колі з 

ємністю. 

Схема заміщення котушки з 

послідовним з'єднанням елементів. 

Векторна діаграма напруги. Повний 

опір котушки. Потужність котушки. 

Миттєва потужність котушки. Схема 

заміщення котушки з паралельним з 

єднанням.  з'єднанням елементів. 

Векторна діаграма напруги. 

Схема  заміщення  конденсатора  

з  паралельним  з'єднанням елементів. 

Векторна діаграма струмів. Трикутник 

провідностей. Потужність.Схема  

заміщення  конденсатора  з  

послідовним  з'єднанням елементів. 
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Розділ 10 Символічний метод(14 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

розуміє поняття комплексної 

потужності; 

має уявлення про розрахунок кола 

синусоїдального струму; 

наводить приклади виконання 

розрахунків. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

обчислюєзадачі по розрахунку 

електричних кіл символічним методом; 

описує загальні принципи виконання 

символічного методу; 

уміє визначати комплексні потужність; 

розрізняє рівняння електричного кола в 

комплексній формі. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

обґрунтовує методи розрахунку 

електричного поля змінного струму за 

допомогою векторних діаграм; 

оцінює методи еквівалентного 

генератора та метод вузлової напруги для 

розрахунку кіл змінного струму; 

доводить основні рівняння 

електричного кола в комплексній формі. 

Загальні принципи використання 

символічного методу. Комплексна 

потужність.  Приклад  розрахунку  

кола  синусоїдального  струму  

символічним  методом.  

Виконати розрахунок схеми 

заміщення задачі по розрахунку 

електричних кіл символічним методом. 

 

Розділ 11 Електричне коло з взаємної індуктивністю(15 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

оперує поняттями і термінами 

взаємоіндуктивного опору одноіменними і 

різнойменними зажимами індуктивно-

зв'язаних котушок; 

знає формули ЕРС і напруги від 

самоіндукції в першій котушці та від 

взаємної індукції. 

Діяльніснаий компонент 

Студент: 

розв’язує задачі для визначення 

параметрів двох магнітозв'язаних  котушок; 

складає схеми для розрахунку задач та 

проведення лабораторних робіт; 

дотримується правил виконання 

лабораторних робіт; 

Однойменні і різнойменні 

затиски індуктивно-зв’язаних котушок. 

Розмітка затисків на основі досвіду. 

Взаємоіндуктивний опір. 

Послідовне з'єднання. 

Паралельне з'єднання. Розгалужене 

коло. Змішана схема з’єднання. 

Схема повітряного 

трансформатора. Векторна діаграма. 
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порівнює значення при розрахункових і 

дослідних значеннях; 

досліджує схему повітряного 

трансформатора. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

обґрунтовує взаємний вплив елементів 

кола, які індуктивно зв’язані; 

усвідомлює переваги трансформатора 

без феромагнітного сердечника. 

Розділ 12 Нелінійні кола(8 години) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

оперує поняттями і термінами  - струм 

і напруга в коливальному контурі, 

характеристики коливального контуру, 

коливальний контур з втратами енергії, 

умовам виникнення резонансу напруг; 

знає формули добротності контура при 

резонансі напруг та струмів. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

дотримується правил виконання 

лабораторних робіт; 

досліджує резонанс струмів та напруг; 

складає схеми для проведення 

лабораторних робіт; 

створює таблиці для побудови 

графіків. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

робить висновки в лабораторних 

роботах; 

обґрунтовує умови виникнення в колах 

резонансу напруги та струму; 

Резонанс напруг. Резонанс 

струмів. Приклад розрахунку. 

Виконати виміри вольтметра та 

амперметра. Визначити опір 

конденсатора. 

 

Розділ 13 Трифазні симетричні та несиметричні кола(30 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

називає визначення для трифазних 

симетричних та несиметричних кіл; 

оперує поняттями та термінами 

синусоїдальної напруги та струму, 

миттєвими значеннями ЕРС, комплексами 

діючих значень ЕРС,фазною напругою, 

лінійними напругами; 

знає формули миттєвих значень е.р.с. 

Виконати виміри вольтметра та 

амперметра. Визначити потужність на 

фазах. 

Виконати виміри вольтметра та 

амперметра. Визначити потужність. 

Виконати виміри вольтметра та 

амперметра.Визначитипотужністьна 

фазах. 

Основні положення. Методика 

розрахунку. 
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для фази А, В і С, визначення потужностей 

для з’єднання споживачів трикутником та 

зіркою. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розв’язує задачі несиметричного 

трифазного кола при з’єднанні джерела і 

приймача зіркою, розрахунок 

несиметричного трифазного кола при 

з’єднанні трикутником; 

дотримується правил техніки безпеки 

при виконанні лабораторних робіт; 

досліджує несиметричне трифазне 

коло з нульовим проводом; несиметричне 

трифазне коло без нульового проводу. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

обґрунтовує загальні відомості про 

трифазні системи; 

оцінює переваги трифазних 

електричних кіл; 

робить висновки по досліджуванню 

несиметричних та симетричних трифазних 

кіл.  

Методика розрахунку. Приклад 

розрахунку 

Розрахунок напруги та струмів 

при несиметричному навантаженні. 

Розрахунок напруги та струмів для 

аварійних режимів роботи. Розрахунок 

потужностей трифазної несиметричної 

системи. 

Методика розрахунку. Приклади 

розрахунку 

Методика  розрахунку  

трьохфазного  несиметричного  кола  

при з’єднанні трикутником. 

 

Розділ 14 Перехідні процеси(22 годин) 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

називає причини виникнення 

перехідних процесів; 

оперує поняттями і термінами 

електромагнітних процесів, першим 

законом комутації, другим законом 

комутації; 

має уявлення про графік перехідного 

струму; 

знає рівняння кривої перехідного 

струму. 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розрізняє графіки перехідного струму 

при різних напругах на зажимах кола; 

графіки перехідного струму при різних 

опорах кола; Розрізняє графіки перехідного 

струму при різних індуктивностях кола; 

розв’язує задачі для перехідних 

процесів; 

Причини виникнення перехідних 

процесів.. Перший закон комутації. 

Розімкнення електричного кола і 

котушкой індуктивності. Зміна струму 

в котушці, замкненой на розрядний 

опір. 

Загальні положення. Перехідні 

процеси у колах постійного струму з 

конденсатором. 

Загальні положення. Перехідні 

процеси у колах постійного струму з 

індуктивністю.  

 



14 

 

  

досліджує кола при виникненні 

перехідних процесів; 

проводить розрахунки в лабораторних 

роботах. 

Ціннісний компонент 

Студент: 

обґрунтовує процес виникнення 

перехідного процесу; 

доводить вплив величини напруги і 

параметрів кола на перехідний процес. 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьог

о  

у тому числі 

л п лаб. ін

д. 

с. 

р 

к

.

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1 Електричне поле 

Тема 1 Вступ. 2 2      

Тема 2 Електричний заряд. Електричне поле 2 2      

Тема 3 Робота по переміщенню заряджених 

частинок в електричному полі. 
3     3  

Тема 4 Електричний потенціал. Напруга 2     2  

Тема 5 Електричне поле різних тіл. Теорема 

Гауса.  
3 2    1  

Тема 6 Електричне поле в різних речовинах 2     2  

Тема 7 Електрична ємність. Конденсатори 3 2    1  

Всього по розділу 1 17 8    9  

Розділ 2 Електричний струм 

Тема 8 Електричний струм у провідниках. 

Закон Ома. 
3     3  

Тема 9 Електричний струм у вакуумах та 

газах. 
3 2    1  

Тема 10 Електричний струм у 

напівпровідниках. 
3     3  

Всього по розділу 2 9 2    7  

Розділ 3 Електричне коло 

Тема 11Елементи і схеми електричних кіл. 

Перетворення енергії. 
2 2      

Тема 12 Перетворення електричної енергії в 

інші види енергії. Режими роботи 

електричних кіл.  

3 2    1  

Тема 13 Знайомство з лабораторією. 2   2    

Тема 14 Дослідження електричного кола зі 

змінним опором. 
2   2    

Тема 15 Дослідження режиму 

джерелживлення. 
2   2    

Тема 16 Закони Кірхгофа 2 2      

Тема 17 Практична  робота №1 2  2     

Всього по розділу3 15 6 2 6  1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 4 Розрахунок електричних кіл постійного струму 

Тема 18 Нерозгалужені і розгалужені 

електричні кола. Розрахунок електричних 

кіл методом еквівалентних опорів. 

3 2    1  

Тема 19 Метод перетворення трикутника і 

зірки опорів 
3 2    1  

Тема 20 Практична робота №2 2  2     

Всього по розділу4 8 4 2   2  

Розділ 5 Методи аналізу складних електричних кіл 

Тема 21 Метод контурних струмів. 3     3  

Тема 22Метод вузлової напруги 2 2      

Тема 23 Метод накладання струмів. 3     3  

Тема 24 Метод еквівалентного генератора 2 2      

Тема  25 Дослідження схеми з’єднань 

електричних опорів. 
2   2    

Тема 26 Дослідження не розгалуженого кола 2 2      

Тема 27 Досліджееня правил Кірхгофа. 2   2    

Тема 28 Визначення втрат напруги в лінії. 2 2      

Тема 29 Перетворення трикутника опорів в 

еквівалентну зірку. 
2   2    

Тема 30 Метод вузлових рівнянь 2 2      

Тема 31 Розрахунок задач методом 

контурного струму 
2 2      

Тема 32 Розрахунок задач методом вузлових 

потенціалів. 
2 2      

Тема 33 Еквівалентні схеми найпростіших 

нелінійних кіл 
3 2    1  

Тема 34 Графічний розрахунок нелінійних 

електричних кіл. 
3     3  

Всього по розділу 5 32 16  6  10  

 

Розділ 6 Нелінійні електричні кола постійного струму 

Тема 35 Еквівалентні схеми  простих 

лінійних кіл 
2     2  

Тема 36 Графічний розрахунок нелінійних 

електричних кіл 
2 2      

Всього по розділу 6 4 2    2  

 

Розділ 7 – Магнітне поле 

Тема 36 Закон Ампера. Магнітна індукція 2 2      

Тема 37 Приклади розрахунку магнітного 

поля за допомогоюзаконаБіо-Савара 
2 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 38 Розрахунок симетричних магнітних 

полів 
2 2      

Тема 38 Магнітний потік і потокощеплення 2 2      

Тема 39  Взаємна та власна  індуктивність 2     2  

Тема 40 Розрахунок індуктивності 2 2      

Тема 41Магнітні властивості речовини 2     2  

Тема 42 Закон повного струму і його 

застосування 
2 2      

Тема 43 Властивості і застосування 

феромагнітних матеріалов 
2     2  

Тема 44 Розрахунок нерозгалуженого 

однорідного магнітного кола. 
2 2      

Тема 45Розрахунок нерозгалуженого 

неоднорідного магнітного кола. 
2 2      

Тема 46 Розрахунок розгалуженого 

магнітного кола. 
3     3  

Тема 47 Закон електромагнітної індукції 2 2      

Всьго 27 18    9  

Тема 48 Електрорушійна сила самоіндукції 3     3  

Тема 49 Електрорушійна сила 

взаємоіндукції. 
3     3  

Тема 50  Енергія електричного поля.  2 2      

Тема 51 Енергія магнітного поля 3     3  

Всього 11 2    8  

Всього по розділу 7        

Розділ 8  – Синусоїдальна е.р.с та струм 

Тема 52 Отримання синусоїдальної ЕРС. 2 2      

Тема 53 Рівня і графіки синусоїдальних 

величин 
2     2  

Тема 54 Векторні діаграми 2 2      

Тема 55  Діючі і середні величини змінного 

струму   
2     2  

Всього по розділу 8 8 4    4  

Розділ 9  – Елементи та параметри електричного кола змінного струму 

Тема 56 Коло з активним опором, 

індуктивністю і ємністю 
2 2      

Тема 57 Коло з індуктивністю 2     2  

Тема 58 Коло з реальною котушкою 

індуктивності. 
2 2      

Тема 59 Коло з реальним конденсатором 

 
3     3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 60 Послідовне з’єднання опору, 

котушки і конденсатора 
3 2    1  

Тема 61 Нерозгалужене коло змінного 

струму. 
3     3  

Тема 62 Розгалужене коло змінного струму. 3     3  

Всього по розділу 9 18 6    12  

Розділ 10 Символічний метод  

Тема63 Вираження характеристик 

електричних кіл комплексними числами: 

напруга та струм 

2 2      

Тема64 Вираження характеристик 

електричних кіл комплексними числами: 

опір, провідність, потужність  

2 2      

Тема 65 Основні рівняння електричних кіл  

у  комплексній форми: закон Кіргофа, 

перетворення схем 

3     3  

Тема 66 Основні рівняння електричних кіл  

у  комплексній форми: метод вузлової 

напруги  

2 2      

Тема 67 Основні рівняння електричних кіл  

у  комплексній форми: метод еквівалентного 

генератора 

2 2      

Тема 68 Розрахунок кіл змінного струму у 

комплексній формі 
3     3  

Всього по розділу 10 14 8    6  

Розділ 11 Електричне коло із взаємною індукцією 

Тема 69 Взаємоіндуктивний опір 2 2      

Тема 70 Розрахунок електричних кіл з 

взаємоіндуктивністю 
3 2    1  

Тема 71Трансформатор без феромагнітного 

сердечника. 
2     2  

Тема 72Схема повітряного трансформатора 2 2      

Тема 73 Послідовне та паралельне  

з’єднання 
3     3  

Тема 74 Застосування анапрктиці 

трансформаторів без феромагнітного осердя. 
3     3  

Всього по розділу11 15 6    9  

Розділ 12 Нелінійна кола 

Тема 75 Коливальний контур 2 2      

Тема 76Резонанс напруги та струму 2 2      

Тема 77Дослідження електромагнітної 

індукції 
2   2    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 78 Компенсація реактивної потужності 

в електричних схемах за допомогою 

конденсатора 

2 2      

Всьго по розділу 12 8 6  2    

Розділ 13 Трифазні симетричні та несиметричні системи 

Тема 79 Загальні відомості про трифазні 

системи 
2 2      

Тема 80 З’єднання зіркою при 

симетричному навантажені  
2       

Тема 81З’єднання трикутником при 

симетричному навантажені 
2       

Тема 82 Дослідження кола змінного з 

послідовним з"єднанням опору та 

індуктивності. Дослідженняел.кола з 

послідовним з"єднанням конденсатора і R 

2   2    

Тема 83Дослідження резонансу напруг і 

струму 
2   2    

Тема 84 Дослідження трифазного  

симетричного кола при з"єднані споживачів 

зіркою 

2   2    

Тема 85 Дослідження трифазного 

симетричного кола при з"єднані споживачів 

у трикутник 

2   2    

Тема 86 Розрахунок з’єднання зірка при 

симетричному навантаженні 
3     3  

Тема 87 З’єднання зірка при симетричному 

навантаженні.  
2 2      

Тема 83 З’єднання трикутником при 

симетричному навантаженні 
3     3  

Тема 88 Розрахунок трикутник при 

симетричному навантаженні 

Трьохфазних кіл 

2 2      

Тема 89 

Розрахуноктрьохфазногонесиметричного 

кола при з’єднанні «зірка». 

3     3  

Тема 90 Розрахунок трьохфазного 

несиметричного кола  при з’єднанні трикут. 
3     3  

Всього по розділу 13 30 6  8  16  

Розділ 14 –Перехідні процеси 

 

Тема 91 Загальні відомості про перехід.проц 2     2  

Тема 92 Включення катушки індукимвності 

на постійну напругу 
2     2  
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Тема 93 Відключення катушки 

індуктивності від джерела постійної напруги  
2 2      

Тема 94 Перехідні процеси в колі з 

конденсатором.  
3     3  

Тема 95 Перехідні процеси в колі з 

котушкою індуктивності 
2 2      

Тема 96 Зарядка конденсатора 3     3  

Тема 97 Перехідні процеси в колі з 

котушкою та  конденсатором 
3     3  

Тема 98 Розповсюдження єелектромагнітної 

хвилі. 
3     3  

Контрольнаробота 2      2 

Всьгопо розділу 14 22 4    16 2 

        

Всього  210 90 10 22  86 2 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною планом не передбачено  

...   

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розрахунок задач методом контурного струму 2 

2 Розрахунок задач методом вузлових потенціалів. 2 

3 Розрахунокнерозгалуженогооднорідногомагнітного 

кола. 

2 

4 Розрахунок кіл змінного струму у комплексній формі. 2 

5 Складання рівняннь електричних кіл 2 

 Всього 10 
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Знайомство з лабораторією. 2 

2 Дослідження електричного кола зі змінним опором. 2 

3 Дослідження режиму джерел живлення. 2 

4 Дослідження схеми з’єднань електричних опорів. 2 

5 Досліджееня правил Кірхгофа 2 

6 Перетворення трикутника опорів в еквівалентну зірку. 2 

7 Дослідження електромагнітної індукції 2 

8 Дослідження кола змінного з послідовним 

з"єднанням опору та індуктивності. Дослідження ел.кола 

з послідовним з"єднанням конденсатора і опора 

2 

9 Дослідження резонансу напруг і струму 2 

10 Дослідження трифазного симетричного кола при 

з"єднані споживачів зіркою 

2 

11 Дослідження трифазного симетричного кола при 

з"єднаніспоживачів у трикутник 

2 

 Всього 22 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Робота по переміщенню заряджених частинок в електричному 

полі. 

3 

2 Електричний поетнціал. Напруга 2 

3 Електричне поле різних тіл. Теорема Гауса.  1 

4 Електричне поле в різних речовинах 2 

5 Електрична ємність. Конденсатори 1 

6 Електричний струм у провідниках. Закон Ома. 3 

7 Електричний струм у вакуумних газах. 1 

8 Електричний струм у напівпровідниках. 3 

9 Перетворення електричної енергії в інші види енергії. Режими 

роботи електричних кіл.  

1 

10 Нерозгалужені і розгалужені електричні кола. Розрахунок 

електричних кіл методом еквівалентних опорів. 

1 

11 Метод перетворення трикутника і зірки опорів 1 

12 Метод контурних струмів. 3 

13 Метод вузлової напруги 1 
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14 Метод накладання струмів. 3 

15 Еквівалентні схеми найпростіших нелінійних кіл 1 

16 Взаємна та власна індукція 2 

17 Магнітні властивості речовини 2 

18 Властивості і застосування феромагнітних матеріалов 2 

19 Розрахунок розгалуженого магнітного кола. 3 

20 Електрорушійна сила самоіндукції 3 

21 Електрорушійна сила взаємоіндукції. 3 

22 Енергія магнітного поля 3 

23 Рівня і графіки синусоїдальних величин 2 

24 Діючі і середні величини змінного струму   2 

25 Коло з індуктивністю 2 

26 Коло з реальним конденсатором 3 

27 Послідовне з’єднання опору, котушки і конденсатора 1 

28 Нерозгалужене коло змінного струму. 3 

29 Розгалужене коло змінного струму. 3 

30 Основні рівняння електричних кіл  у  комплексній форми: 

закон Кіргофа, перетворення схем 

3 

31 Розрахунок кіл змінного струму у комплексні йформі 3 

32 Розрахунок електричних кіл з взаємоіндуктивністю 1 

33 Трансформатор без феромагнітного сердечника. 2 

34 Послідовне та паралельне  з’єднання 3 

35 Застосування напрктиці трансформаторів без феромагнітного 

осердя 

3 

36 З’єднання зіркою при симетричному навантажені 2 

37 З’єднання трикутником при симетричному навантажені 2 

38 Розрахунок з’єднання зірка при симетричному навантаженні 3 

39 З’єднання трикутником при симетричному навантаженні 3 

40 Розрахунок трьохфазного несиметричного кола при з’єднанні 

«зірка». 

3 

41 Розрахуноктрьох фазного несиметричного кола  при 

з’єднаннітрикут. 

3 

42 Загальні відомості про перехідні процеси 2 

43 Включення катушки індукимвності на постійну напругу 2 

44 Перехідні процеси в колі з конденсатором. 3 

45 Зарядка конденсатора 3 

46 Розповсюдження електромагнітної хвилі 3 

 Всього 86 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено. 
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10. Результати навчання 

У результаті вивчення  студенти мають набути таких програмних 

компетентностей: 

знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового 

обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та 

грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у 

професійній діяльності; 

знати основи теорії електромагнітного поля, методирозрахункуелектричних 

кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній 

діяльності. 

11. Методи контролю 

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

захист лабораторних робіт, тощо. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

  

I. 

Початковий 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання законів, аксіом, теорем з допомогою 

викладача, відповідає на запитання, що потребують 

відповіді «так» чи «ні» 

2 Студент описує закони , аксіоми, теореми на основі 

свого попереднього досвіду, з допомогою викладача 

відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді 

3 Студент з допомогою викладача зв'язно описує закони 

та аксіоми механіки або його частини без пояснень 

відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє 

буквені позначення окремих величин 

  

II. Середній 

4 Студент з допомогою викладача описує закони та 

аксіоми, без пояснень наводить приклади, що 

ґрунтуються на його власних спостереженнях чи 

матеріалі підручника, розповідях викладача тощо 

5 Студент описує закони, аксіоми, умови рівноваги, 

відтворює значну частину навчального матеріалу, знає 

одиниці вимірювання окремих величин і формули з 

теми, що вивчається 

6 Студент може зі сторонньою допомогою 

пояснювати закони механіки, теореми, аксіоми, 

виправляти допущені неточності (власні, інших 
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студентів), виявляє елементарні знання основних 

положень ( понять, формул) 

 

  

III. 

Достатній 

7 Студент може пояснювати закони механіки, теореми, 

аксіоми, умови рівноваги, виправляти допущені 

неточності, виявляє знання і розуміння основних 

положень (законів, понять, формул, теорій).Оперує 

поняттями і термінами 

8 Студент уміє пояснювати закони, теореми, аксіоми, 

методи, аналізувати, узагальнювати знання, 

систематизувати їх, зі сторонньою допомогою 

(викладача, одногрупників тощо) робити 

висновкиСпостерігає і описує різні види механічного 

руху і механічної взаємодії тіл в природі і техніці. 

 

9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим 

матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить 

приклади його практичного застосування та аргументи 

на підтвердження власних думок 

  

IV. Високий 

10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 

використовує наукову термінологію, вміє 

опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові 

факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх 

відповідно до поставленої мети 

11 Студент на високому рівні опанував програмовий 

матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює 

різноманітні явища, факти, теорії, закони. 

використовує здобуті знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях, поглиблює набуті знання . 

Розуміє важливість і роль теоретичної механіки у 

будівництві та інших галузях. 

12 Студент має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття  рішень, уміє аналізувати закони, теореми, 

аксіоми, теорії,  робить відповідні висновки й 

узагальнення, уміє знаходити й аналізувати додаткову 

інформаціюУсвідомлюєзначимість законів, теорем і 

розрахунків, як необхідну умову для поставлення і 

вирішення багатьох інженерних задач, які повсякденно 

зустрічаються у практичній діяльності. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів при 

розв'язуванні задач 
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Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є 

їх складність, яка залежить від: 

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, 

здійснюваних студентом; такими кроками можна вважати вміння (здатність): 

 усвідомити умову задачі; 

 записати її у скороченому вигляді; 

 зробити схему або малюнок (за потреби); 

 виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у 

таблицях чи довідниках; 

 виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; 

 скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження 

шуканої величини; 

 виконати математичні дії й операції; 

 здійснити обчислення числових значень невідомих величин; 

 аналізувати і будувати графіки; 

 перевіряти правильність розв'язку задачі; 

2) раціональності обраного способу розв'язування; 

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за 

алгоритмом) або нестандартного). 

Початковий    

рівень  

(1-3 бали) 

Студент уміє розрізняти величини, одиниці вимірювання з 

певної теми, розв'язувати задачі з допомогою викладача лише 

на відтворення основних формул; здійснює найпростіші 

математичні дії 

Середній 

рівень  

(4-6 балів) 

Студент розв'язує типові прості задачі (за зразком), виявляє 

здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою 

викладача 

Достатній 

рівень  

(7- 9 балів) 

Студент самостійно розв'язує типові задачі з одної теми, 

обґрунтовуючи обраний спосіб або метод розв'язку 

Високий 

рівень 

 (10- 12 балів) 

Студент самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 

стандартним або оригінальним способом, розв'язує 

нестандартні задачі 

13. Засоби оцінювання: 

 

          Види оцінювання: 

- діагностичний контроль; 

- поточний контроль; 

- повторний контроль; 

- тематичний контроль; 

- підсумковий контроль. 
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        Форми контролю: 

- письмове опитування; 

- усне опитування на заняттях; 

- тестовий контроль знань з різних тем; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- розв’язання задач за індивідуальними завданнями; 

- виконання практичних робіт; 

- написання  контрольних робіт. 

 

14. Методичне забезпечення: 

 

Навчально - методичний комплекс (НМК) з предмету «Теоретична 

механіка»: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Комплект завдань для семестрової контрольної роботи. 

4. Комплект тестових завдань для контрольної роботи. 

5. Завдання для олімпіади. 

6. Завдання для практичних робіт 

7. Термінологічний словник. 

8. Презентації до лекцій 

9. Алгоритми розв’язку задач. 

10. Пакети індивідуальних завдань для розв’язку  

11. Питання для самоконтролю. 

 

15. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки з лабораторних та практичних робіт 

2. Конспект лекцій 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи 

 

16. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Ф.Е.Евдокимов  Теоретические основы электротехники. М.Высшая 

школа, 1981 

2.   Т.Ф.Березкина, Н.Г.Гусев, В.В.Маслеников  Задачник по общей 

Электротехнике с основами электроники. М.Высшая школа, 1991. 
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3.   Б.У.Папачевний, Ю.Ф. СвергунЗагальнаэлектротехніка.      К. Каравелла, 

2003.   

 

Допоміжна 

 

1. Н.Н.Мансуров, В.С.Попов  Теоретическая электротехника.  М-Л.Энергия, 

1966.  

2. Л.А.БессоновТеоритические основы электротехники М. Высшаяшкола, 

1964. 

3.  Л.А.БессоновСборник  задач по теоритическим  основам  

Электротехники. М.Высшая школа, 1980. 

4.   Шокола В.М., Правда В.І. « Основи теорії електричних кіл »Компанія 

СМІТ, 2008 

5.   Малинівський С.М. «Загальна електротехніка», Львів,2003 

6.   С.В. Лопатенко « Навчальний посібник з курсу «Теоритичні основи  

електротехніки», частина І, Кіровоград, 2004 

7.  С.В. Лопатенко « Навчальний посібник з курсу «Теоритичні основи 

електротехніки», частина ІІ, Кіровоград, 2004 

 8.  С.В. Лопатенко « Навчальний посібник з курсу «Теоритичні основи 

електротехніки», частина ІІІ, Кіровоград, 2004 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Мережа інтернет 


