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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 44 

для денної форми навчання - не повністю  

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 14 

«Електрична інженерія» 
(шифр і назва) 

 

Нормативна 

(за вибором) 

Модулів - 2 

Спеціальність: 141   

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 5 4-й -й -й 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання______ Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

7-8-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента - 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

 рівень:  

молодший спеціаліст 

52год. год. год. 
 

Практичні 

4 год. год. год. 

Семінарські 

год. год. год. 

Лабораторні 
28год. год. год. 

Самостійна робота 

66 год. год. год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

екз. залік 



 
 

  2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: дисципліна „Налагодження електроустаткування” є дисципліною, що 

передбачена в рамках спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Метою дисципліни є підготовка студентів до самостійної науково-практичної 

діяльності з питань практичної реалізації комплексу організації та проведення 

налагоджувальних робіт у складі енергетичної служби підприємства, монтажу 

налагодження і експлуатації різноманітних видів електричного обладнання. 

Завдання вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних 

знань і практичних навичок з основних питань проведення налагоджувальних робіт 

силового електроустаткування промислових підприємств і пристроїв вимірювання, 

контролю та захисту систем електропостачання, стосовно до вимог професійної 

підготовки по спеціальності впроваджувати державну політику в галузі 

енергозбереження та шляхів її реалізації у господарстві комплексу заходів щодо 

раціонального використання електричної енергії та інших ресурсів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 підпорядкованість окремих підрозділів та працівників; 

 перелік документів, що необхідно мати для проведення робіт, порядок 

оформлення потрібної документації згідно вимог; 

 види і методи випробування електроустаткування; 

 технологічну послідовність виконання робіт. 

 правильність використання вимірювальну апаратуру для визначення стану 

обладнання; 

 способи перевірки стану електричних кіл; 

 вимоги до виконання пусконалагоджувальних робіт; 

 заходи по підготовці та проведенню пусконалагоджувальної робіт; 

 перелік та порядок заповнення необхідної пусконалагоджувальної 

документації; 

 особливості проведення налагоджувальних робіт в діючих установках; 

 набір приладів, які необхідні для проведення налагоджувальних робіт, 

принцип їх дії, область та особливості застосування; 

 методику і схеми проведення різних операцій по налагодженню електричних 

машин та апаратів; 

 вимоги безпечного проведення робіт по налагодженню; 

 загальну методику перевірки та налагодження електрообладнання. 

 терміни, нормативи і приладове забезпечення профілактичних та 

післяремонтних випробувань конкретних видів електроустаткування. 

вміти: 

 використовувати вимірювальну апаратуру для визначення стану обладнання; 

 встановлювати необхідні величини шляхом регулювання під час виконання 

налагоджувальних робіт; 

 перевіряти стан електричних кіл; 



 

 

 читати і складати електричні схеми для проведення налагоджувальних робіт; 

 виконувати роботи по налагодженню електрообладнання; 

 дотримуватись при виконанні робіт правил техніки безпеки; 

 виконувати налагодження захистів, які часто застосовуються; . 

 виконувати випробування ізоляції електроустаткування; 

 правильно підключати двигуни постійного та змінного струму та 

трансформатори до джерел живлення для проведення налагоджувальних робіт; 

 виконувати роботи по визначенню стану як електроустаткування в цілому, так 

і складових частин електроустаткування; 

 проводити налагодження пристроїв релейного захисту; 

 встановлювати працездатність систем автоматики. 

 

 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організація та проведення налагоджувальних робіт 

(1.ПФ.Д.01.3Р.0.02.01) 

 

Тема 1.1 Загальні поняття про налагоджувальні роботи  

Структура налагоджувальних організацій. 

Підпорядкованість налагоджувальних організацій. Структура 

налагоджувальних організацій, основні і допоміжні дільниці, їх призначення. 

Організація роботи бригад та окремих наладчиків на об’єкті. Склад бригади. 

Матеріально-технічне забезпечення робіт, що виконуються на об’єкті. 

Підготовка і виконання робіт 

Загальний графік налагоджувальних робіт. Графіки окремих дільниць. Графіки 

для об’єктів в цілому. Програми випробувань. Типові програми випробувань. 

Розподіл робіт між групами. Обов’язки керівника робіт. Облік дефектів проекту, 

монтажу, електроустаткування. Оформлення результатів виконаних робіт Вимоги до 

нормативної та технічної документації 

Стандартні умовні позначення в схемах електричних принципових, 

монтажних функціональних, тощо. Нестандартні позначення. Маркування в 

електричних установках. Електротехнічні креслення, техніка читання схем. Умови 

дії схем та прості кола. Реальність окремих технічних рішень. 

Методи оцінювання можливості включення електроустаткування Загальні 

вузли електрообладнання. Дефекти і методи їх виявлення. Визначення стану 

механічної частини. Визначення стану електричної частини. Визначення стану 

струмоведучих частин і контактних з’єднань. Визначення стану ізоляції. Визначення 

стану електричних з’єднань. Загальні методи оцінювання стану електрообладнання. 

Підготовка до приймання-здавання налагоджувальних робіт Організація і 

проведення приймання-здавання виконаних налагоджувальних робіт. 

Відповідальність за проведення приймально-здавальних налагоджувальних робіт. 

Оформлення протоколів перевірки і випробувань. 



 
 

Звітність про проведення опробувань, перевірок, випробувань. Стандартні 

форми звітів і протоколів, їх особливості. Необхідна кількість протоколів 

ізвітів.Узгодження ізатвердження. 

Тема 1.2 Техніка безпеки привиконанні пусконалагоджувальних робіт 

Особливості виконання налагоджувальних робіт. Відповідальність за 

проведення робіт. Підготовка бригади до виїзду на об’єкт. Вимоги до інструменту, 

до приладів і апаратів. Виконання роботи на об’єктах в умовах діючого 

підприємства. Забезпечення безпеки виконання налагоджувальних робіт. 

Перевірка стану монтажу електричних кіл (JIP1). 

Методи і види випробування електроустаткування (ЛP2). 

 

Змістовий модуль 2. Апаратура для пусконалагоджувальних робіт. 

(4.ПФ.С.01.ЗР.О.04.01) 

Тема 2.1 Регулювальні пристрої: дротової рідинні, реостати, 

автотрансформатори тиристорні регулятори. Електричні схеми 

Апарати та прилади для виконання налагоджувальних робіт. 

Вимірюванняопору ізоляції, мегомметри. Вимірювання опору постійному струму 

мости. Вимірювання часу, електронні секундоміри. Вимірювання температури. 

ПриладиДЛЯ перевірки правильності монтажу електричних кіл. Вимірювання 

величини тафази струму, напруги, потужності. Вимірювання ємності, індуктивності 

Індикатори напруги. Реостати і потенціометри. 

Тема2.2 Трансформатори для випробування устаткування та обертових машин 

Електричні схеми  

Вимірювальні трансформатори струму. Вимірювальні трансформатори 

напруги. Використання вимірювальних трансформаторів для проведення 

пусконалагоджувальних робіт. 

Схеми включення і правила техніки безпеки. 

Дослідження схем з’єднань трансформаторів напруги (ЛP3) 

Випробування трансформаторів струму (ЛP4) 

Дослідження схем з’єднань трансформаторів струму (ЛP5) 

Тема2.3 Високовольтні апарати для випробування ізоляції, устаткування 

електротехнічних лабораторій 

Спеціальне оснащення для виконання пусконалагоджувальних робіт Стенди, 

вимірювальної пристрої, апарати та вимірювальні прилади широкого використання, 

які можуть бути застосовані при виконанні робіт на об’єктах, апаратура для 

випробування ізоляції. Розрядники, електростатичні вольтметри, вимірювання 

діелектричних втрат. Визначення вологості обмоток. Вимірювач заземлення. 

Перевірка пристроїв заземлення. 

Вивчення високовольтних апаратів для випробування ізоляції. (JIP6)  

Випробування ізоляції постійною напругою (JIP7) 

Випробування ізоляції змінною напругою (ЛР8) 

 



 

 

Тема2.4 Апаратура і устаткування для перевірки релейного захисту. 

Комплексні пристрої для проведення випробувань систем автоматизації 

Апаратура для регулювання напруги. Навантажувальні струмові пристрої. 

Апаратура для регулювання фази. Осцилографи. Комплектні пристрої. 

 

Змістовий модуль 3. Приймання - здавання виконаних налагоджувальних 

робіт (5.ПФ.С.01.ПП.0.02.01) 

 

Тема3.1 Види випробувань електроустаткування 

Типові, приймально-здавальні та інші види випробувань. Порядок 

(періодичність) їх проведення, відмінності та особливості. Оформлення результатів. 

Випробування вимірювальних і силових трансформаторів. Випробування апаратури 

розподільчих пристроїв. Випробування електричних машин змінного струму. 

Випробування електричних машин постійного струму. 

Визначення груп з’єднань, фазировка трансформаторів (JIP9) 

Тема3.2 Визначення полярності та схеми з’єднань обмоток трансформаторів і 

машин постійного та змінного струму 

Необхідність узгодженого включення обмоток трансформаторів і машин 

постійного та змінного струму. Методи визначення полярності обмоток. 

Апаратура для визначення полярності обмоток. 

 

Тема3.3 Випробування ізоляції електроустаткування з використанням 

підвищеної напруги постійного і змінного струму 

Визначення стану ізоляції. Пошук можливих пошкоджень ізоляції. Порядок 

проведення. Апаратура для випробування ізоляції електроустаткування. 

Контролювання процесу випробувань. 

 

Змістовий модуль 4. Випробування електроустановок (4.ПФ.С.01.3П.Щ)1.01)

 _ 

Тема 4.1 Діагностика стану машини змінного струму з кз ротором 

Перевірка стану машини змінного струму з короткозамкненим ротором. Огляд 

механічної і електричної частин. Необхідні вимірювання електричних параметрів. 

Визначення можливості включення під напругу. 

Діагностика стану машин з КЗ ротором (JIP11) 

Випробування машини змінного струму (ЛР12) 

Тема4.2 Випробування машин постійного струму 

Перевірка стану машини постійного струму. Огляд механічної і електричної 

частин (зовнішній огляд). Необхідні вимірювання електричних параметрів. 

Визначення можливості включення під напругу. Порядок проведення випробувань. 

Обсяг випробувань. . 

Перевірка узгодженості обмоток машини постійного струму (JIP13) 

 



 
 

Тема4.3 Випробування синхронних машин 

Перевірка стану синхронних машин. Огляд механічної і електричної частин. 

Необхідні вимірювання електричних параметрів. Визначення можливості 

включення під напругу. Порядок проведення випробувань. Обсяг випробувань. 

Тема4.4 Випробування асинхронних двигунів з фазним ротором 

Перевірка стану асинхронних двигунів з фазним ротором. Огляд механічної і 

електричної частин. Необхідні вимірювання електричних параметрів. 

Визначення можливості включення під напругу. Порядок проведення 

випробувань. Обсяг випробувань. 

Випробування асинхронних двигунів з фазним ротором. (JIP14) 

Тема4.5 Випробування силових і вимірювальних трансформаторів 

Перевірка стану силових і вимірювальних трансформаторів. Огляд механічної 

і електричної частин. Необхідні вимірювання електричних параметрів. 

Визначення можливості включення під напругу. Порядок проведення 

випробувань. Обсяг випробувань силових трансформаторів. Особливості 

проведення випробувань вимірювальних трансформаторів. 

Налагодження керованих вентильних перетворювачів. Налагодження систем 

керування на логічних елементах. 

 

Змістовий модуль 5. Налагоджування релейного захисту і систем автоматики 

(5.ПФ.Д.02.ПР.0.01.09) 

 

Тема5.1 Перевірка стану і працездатності релейної апаратури, приладів та 

елементів систем автоматики 

Загальні питання і методи налагодження вторинних пристроїв. Перевірки 

пристроїв релейного захисту. Налагодження простого і направленого 

максимального захисту. Налагодження захисту з фільтрами зворотної послідовності. 

Налагодження направленого захисту з великим струмом замикання на землю. 

Налагодження дистанційного захисту. Налагодження релейної частини 

високочастотного диференційно-фазового захисту. Загальні принципи налагодження 

направленого і поперечного диференційного захисту ліній. Налагодження 

диференційного захисту трансформаторів, шин, генераторів. Налагодження захисту 

від коротких замикань з малим струмом замикання на землю 

Тема5.2 Перевірка взаємодії реле та інших елементів схем захисту і систем 

автоматики в налагоджувальному та аварійному режимах 

 Налагодження пристроїв автоматичного включення резерву (АВР), 

автоматичного частотного (АЧР) та струмового розвантаження (АРС) і 

автоматичного повторного включення (АПВ). Налагодження газового захисту. 

Налагодження релейного захисту на змінному оперативному струмі. 

Налагодження приладів релейного захисту (ЛP15) 

Перевірка стану і працездатності релейної апаратури (JIP16).  

 



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Література денна форма 
усьо- 

го 
у тому числі 

л п лаб інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Організація та проведення налагоджувальних робіт 

Вступ 2  2      

1.1.1 Загальні завдання і структура 

налагоджувальних організацій 
2 2     

466-469[1], 

47[3] 

1.1.2. Підготовка бригади налагоджувальниківдо 

виїзду на об‘ект 
2 2     469-473 [1] 

1.1.3. Підготовка і проведення робіт на об‘екті 2 2     
473-479[1], 

47-53[3] 

1.1.4 Принципи і методи оцінки стану обладнання 2 2     5-9[1] 

1.1.5 Вимірювання і випробування магнітних 

систем, струмоведучих частин, контактних 

з’єднань і стану ізоляції. 
2     2 9-25[1] 

1.1.6. Методи перевірки схем, опробування, 

оцінка стану і оформлення протоколів 
2 2     25-30[1] 

1.1.7.. Перевірка стану монтажа електричних 

мереж (ЛP1) 
2   2   

Звіт, 113- 

115[2] 

1.2. Забезпечення безпеки виконання 

налагоджувальних робіт 
2 2     

479-482[1], 603-

606[2], 53-57[3] 

1.1.8. Методи випробування електроустаткування 

(JIP2) 
2  2    Звіт 

Разом за змістовим модулем 1 20 14  4  2  

Змістовий модуль 2.Аппаратура для пусконалагоджувальних робіт  

2.1.1 Загальні вказівки і вибір приладів для 

роботи 
2 2     

30-31 [1], 60- 

65[2], 58- 59[3] 

2. 1.2 Вимірювання струму і напруги 2     2 
31-34[1], 65- 

73[2], 59- 61[3] 

2. 1.3 Вимірювання потужності 2     2 
34-37[1], 7381 

[2], 61- 66[3] 

2. 1.4 Вимірювання коефіцієнту потужності, фази, 

частоти. Визначення порядку чередування фаз в 

електроустановках 
2     2 

37-41 [1], 81- 

82[2], 92- 93[2], 

7071 [3] 

2. 1.5 Вимірювання опору обмоток постійному 

струму 
1 1     

41-45[1], 85- 

90[2] 

2. 1.6 Вимірювання опору контактних з'єднань 

 
1 1     45-53[1] 

 



 
 

 

        

2.1.7 Вимірювання ємності та індуктивності 
2     2 

90-92[2],  

68-70 [3] 

2. 1.8 Вимірювання часу 
2 2     

53-57[1], 97- 

98[2], 75[3] 

2. 1.9 Вимірювання температури 
2     2 

57-59[1], 

98- 101[2] 

2. 1.10 Осцилографування, реєстрація 

електричних процесів 2     2 
59-62[1], 

75- 77[3] 

2. 1.11. Вимірювання опору ізоляції та 

коефіцієнту абсорбції 2 2     
62-65[1],  

119-121[2] 322-

24[2],77- 79[3] 

2. 1.12. Вимірювання тангенсу кута діелектрич-

них втрат і ступені зволоженості ізоляції 2     2 
65-73[1],121- 

124[2],79- 81[З] 

2.1.13: Вимірювання при перевірках заземлюючих 

пристроїв 2     2 
73-83[1],  

427- 441[2],  

87- 95[3] 

2.1.14. Визначення загального стану оглядом, 

перевірка правильності монтажу кіл 2 2     
83-85[1] 

2.2.1. Перевірка і випробування вимірювальних 

трансформаторів напруги 2     2 

306-309[1], 

325-328[2], 

252-255[3] 

2.2.2. Дослідження схем з 'єднань 

трансформаторів напруги(JIP3) 2   2   
Звіт, 539[2] 

2.2.1. Перевірка і випробування вимірювальних 

трансформаторів струму 2     2 
330-332[2], 

255-264[3] 

2.2.2. Випробування вимірювальних 

трансформаторів струму (ЛР4) 2   2   
Звіт, 328- 

330[2],538[2] 

2.2.3. Дослідження схем з ’єднань(ЛР5) 

вимірювальнихтрансформаторів струму 2   2   
Звіт 

2.3.1. Випробування ізоляції підвищеною 

напругою 2     2 
86-98[1], 81- 

87[3] 

2.3.2. Вивчення високовольтних апаратів для 

випробування ізоляції.(ЛP6) 2  2    
Звіт,  

139-142[2], 

291- 296[3] 

2.3.3. Випробування ізоляції постійною напругою 

(ЛP7) 2   2   
Звіт,  

129-130[2], 82- 

83[3] 

2.3.4. Випробування ізоляції змінною напругою 

(ЛР8) 2   2   
Звіт, 

126-129[2],  

83- 86[3] 
2.4.1 .Регулюючі пристрої (дротові і рідинні 

реостати, автотрансформатори, тиристорні 

регулятори). 
2     2 

98-103[1], 

133-139[2] 

2.4.2 Переносні пристрої для перевірки 

комутаційної апаратури 
2     2 

104-108[1], 

142[2] 

2.4.3. Визначення полярності обмоток, 

регулювання фази і частоти 2     2 
108-115[1], 

118-119[2] 



 

 

 

2.4.4. Комплектні пристрої для перевірки 

релейного захисту 2 2     
118-125[1], 

142-148[2] 
Разом за змістовим модулем 2 54 14  12  28  

Змістовий модуль 3Приймання - здавання виконаних налагоджувальних робіт 

3.1.1. Перевірка стану силового 

трансформатора, випробування ізоляції 

обмоток, вимірювання втрат холостого ходу 
2     2 

173-177[1], 

266-275[2], 

278-280[2] 

3.1.2. Вимірювання опору обмоток постійному 

струму і коефіцієнта трансформації 2     2 
177-182[1], 

275-276[2], 

283-284[2] 
3.2.1. Перевірка правильності і груп з’єднань 

обмоток силових трансформаторів 
2     2 181-187[1] 

3.2.2.. Визначення груп з’єднань, фазировка 

трансформаторів(ЛP9) 2   2   Звіт 

3.2.3. Налагодження перемикаючих пристроїв 2 2     187-198[1] 

3.3.1. Фазировка і включення силових транс-

форматорів в роботу 
2     2 199-203[1] 

3.3.2. Випробування і наладка трансформаторів, 

вмикання під напругу(ЛP10) 2   2   Звіт 

Разом за змістовим модулем 3 14 2  4  8  

Змістовий модуль 4. Випробування електроустановок 

роустановок 4.1.1. Об’єм робіт по налагодженню електричних 

машин, перевірка стану ізоляції обмоток 
2 2     

203-210[1],  

150-157[2] 

4.1.2. Діагностика стану машин з КЗ 

ротором(ЛP11) 
2   2   Звіт 

4.1.3. Випробування машини змінного струму 

(ЛP12) 
2   2   Звіт 

4.1.4. Визначення полярності обмоток і 

чередування фаз 
2     2 224-235[1] 

4.2.1. Встановлення щіток машин постійного 

струму на нейтраль, опробування 
2     2 

335-339[1], 

191-196[2] 

4.2.2.. Випробування (перевірка узгодженості 

обмоток) машини постійного струму(ЛP13) 
2   2   

Звіт, 

189- 191[2] 

4.3.1. Пускові випробування синхроних машин 

 
2     2 

239-253[1], 

209-210[2] 

4.3.2.. Випробування синхронних машин 
2 2     210- 213[2] 

4.4. Випробування асинхронних двигунів  

з фазним ротором.(ЛP14) 
2   2   Звіт 

4.5. Випробування ізоляції підвищеною напругою, 

вимірювання опору обмоток постійному струму 

АД з фазним ротором 
2 2     

210-220[1], 

157-159[2] 

Разом за змістовим модулем 4 20 6  8  6  

Змістовий модуль 5. Налагодження релейного захисту і систем автоматики 

5.1.1. Аналіз вторинних схем 
2 2     

336-342[1],  

249-252[3] 

5.1.2. Ревізія елементів 2     2 342-344[1] 



 
 

 

5.1.3. Перевірка і настройка апаратури 
2     2 

344-357[1], 

507-509[2] 

5.1.4. Налагодження комутаційних апаратів 

напругою до 1Кв 
1 1     357-364[1] 

5.1.5. Перевірка вторинних кіл 1 1     364-368[1] 

5.1.6. Налагодження систем постійного струму 

 і пристроїв сигналізації 
1     1 368-376[1] 

5.1.7.Налагодження управління і сигналізації 

комутаційних апаратів 
1     1 376-384[1] 

5.2.1. Перевірки під час налагодження пристроїв 

релейного захисту і автоматики (панелей) 
2 2     384-391[1] 

5.2.2. Перевірки під час налагодження пристроїв 

релейного захисту і автоматики  

(під навантаженням) 

2     2 391-396[1] 

5.2.3. Перевірка взаємодії реле, інших елементів 

схем захисту і систем автоматики в нала-

годжувальному і аварійному режимі 
2 2     Звіт 

5.2.4.. Налагодження приладів релейного 

захисту(ЛP15) 
2   2   Звіт 

5. 2.5. Налагодження простого і направленого 

максимального струмового захисту 
2 2     

396-402[1], 

265-267[3] 

5.2.6. Налагодження захисту з використанням 

фільтрів зворотньої послідовності 
1     1 402-407[1] 

5.2.7. Налагодження фільтр-реле типу РТФ-1М 1     1 407-412[1] 

5.2.8. Налагодження направленого захисту 

 з великим струмом замикання на землю 
2     2 412-415[1] 

5.2.9. Налагодження дистанційного захисту 2 2     415-426[1] 

5.2.10. Налагодження високочастотного 

диференційно-фазного захисту (релейної 

частини) 

2     2 426-432[1] 

5.2.11. Остаточне налагодження ВЧ 

диференційно-фазного захисту 
2     2 432-434[1] 

5.2.12. Загальні принципи налагодження 

направленого поперечного диференційного 

захисту ліній 

2 2     
434-438[1], 

270-272[3] 

5.2.13. Перевірка стану і працездатності 

релейної апаратури (ЛР16) 
2   2   Звіт 

5.2.14. Налагодження диференційного захисту 

генераторів, трансформаторів і шин 
1     1 

438-444[1], 

272-276[3] 

5.2.15. Налагодження захисту від однофазних 

замикань на землю з малим струмом замикання 

на землю 

1     1 
444- 450[1 

]558- 563[2] 

5.2.16. Налагодження пристроїв АВР іАПВ 
2 2     

450-453[1], 

277-284[3] 

5.2.17. Налагодження газового захисту 

2     2 

453-458[1], 

563-566[2], 

276-277[3] 

5.2.18. Налагодження релейного захисту на 

змінному оперативному струмі 
1     1 458-461[1] 

5.2.19. Схема захисту лінії 35КВ 1     1 461-466[1] 



 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

7. Теми практичних занять 

 

 

 

 

Контрольна робота 2 2      

Разом за змістовим модулем 5 54 20  4  30  

Усього годин 150 52 4 28  66  

№ 

з/п 
Назва теми . 

Кількість 

годин 

1 Навчальним планом не передбачено  

…   

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1.1.7.Перевірка стану монтажа електричних мереж 2 

2 1.1.8. Методи випробування електроустаткування 2 

3 2.2.2. Дослідження схем з’єднань трансформаторів напруги 2 

4 2.2.2. Випробування трансформаторів струму 2 

5 2.2.3. Дослідження схем з’єднань трансформаторів струму 2 

6 2.3.2. Вивчення високовольтних апаратів для випробування 

ізоляції. 
2 

7 2.3.3. Випробування ізоляції постійною напругою 2 

8 2.3.4. Випробування ізоляції змінною напругою 2 

9 
3.2.2. Визначення груп з’єднань, 

фазировкатрансформаторів 2 

10 
3.3.2. Випробування і наладка трансформаторів,  

вмикання під напругу 2 

11 4.1.2. Діагностика стану машин з КЗ ротором 2 

12 4.1.3. Випробування машини змінного струму 2 

13 
4.2.2. Перевірка узгодженості обмоток машини постійного 

струму 2 

14 4.4. Випробування асинхронних двигунів з фазним ротором 2 

15 5.2.4. Налагодження приладів релейного захисту 2 

16 
5.2.13. Перевірка стану і працездатності релейної 

апаратури 2 

 Разом 32 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Навчальним планом не передбачено  



 
 

8. Самостійна робота 

 

№ 
Назва теми 

Кількість 

з/п годин 

1 
1.1.5 Вимірювання і випробування магнітних систем, струмоведучих 

частин, контактних з’єднань і стану ізоляції. . 2 

2 2.1.2 Вимірювання струму і напруги 2 

3 2.1.3 Вимірювання потужності . 2 

4 
2.1.4 Вимірювання коефіцієнту потужності, фази, частоти. 

Визначення порядку чередування фаз в електроустановках 2 

5 2. 1.7. Вимірювання ємності та індуктивності 2 

6 2.1.9 Вимірювання температури 2 

7 2.1.10 Осцилографування, реєстрація електричних процесів 2 

8 
2.1.12. Вимірювання тангенсу кута діелектричних втрат і ступені 

зволоженості ізоляції 2 

9 2.1.13. Вимірювання при перевірках заземлюючих пристроїв 2 

10 
2.2.1. Перевірка і випробування вимірювальних трансформаторів 

напруги 2 

11 2.3.1. Випробування ізоляції підвищеною напругою 2 

12 
2.4.1. Регулюючі пристрої (дротові і рідинні реостати, . 

автотрансформатори, тиристорні регулятори). 2 

13 2.4.2 Переносні пристрої для перевірки комутаційної апаратури 2 

14 
2.4.3. Визначення полярності обмоток, регулювання фази і частоти 

2 

15 
3.1.1.Перевірка стану силового трансформатора, випробування 

ізоляції обмоток, вимірювання втрат холостого ходу 2 

16 
3.1.2. Вимірювання опору обмоток постійному струму і коефіцієнта 

трансформації 2 

17 
3.1.1. Вимірювання опору обмоток постійному струму і коефіцієнта 

трансформації 
2 

18 
3.2.1. Перевірка правильності і груп з’єднань обмоток силових 

трансформаторів 
2 

19 3.3.1. Фазировка і включення силових трансформаторів в роботу 2 

20 4.1.4. Визначення полярності обмоток і чередування фаз 2 

21 
4.2.1. Встановлення щіток машин постійного струму на нейтраль, 

опробування 
1 

22 4.3.1. Пускові випробування синхроних машин 2 

23 5.1.2. Ревізія елементів 2 

24 5.1.3. Перевірка і настройка апаратури 2 

25 
5.1.6. Налагодження систем постійного струму і пристроїв 

сигналізації 
2 

26 
5.1.7. Налагодження управління і сигналізації комутаційних апаратів 

2 

27 
5.2.2. Перевірки під час налагодження пристроїв релейного захисту і 

автоматики (під навантаженням) 
2 

28 
5.2.6. Налагодження захисту з використанням фільтрів зворотньої 

послідовності 
2 

29 5.2.7. Налагодження фільтр-реле типу РТФ-1М 2 

30 5.2.8. Налагодження направленого захисту 2 



 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено 

 

10. Результати навчання 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

• словесні (лекції, бесіди, пояснення, розповідь, діалог, інструктаж); 

• наочні (ілюстрації, спостереження, демонстрація слайдів, діаграм  

та схем); 

• практичні (лабораторні роботи, реферати, самостійна робота) 

 

11. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Усне індивідуальне опитування, письмове опитування, фронтальна бесіда, 

рішення задач, захист лабораторних робіт, екзамен. 

 

12. Засоби оцінювання 
1. 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: ' 

1) повнота і правильність відповіді; 

2) ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 

3) 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. 

 з великим струмом замикання на землю  

31 
5.2.10. Налагодження високочастотного диференційно-фазного 

захисту (релейної частини) 
2 

32 5.2.11. Остаточне налагодження ВЧ диференційно-фазного захисту 2 

33 
5.2.14. Налагодження диференційного захисту генераторів, 

трансформаторів і шин 
2 

34 
5.2.15. Налагодження захисту від однофазних замикань на землю з 

малим струмом замикання на землю 
2 

35 5.2.17. Налагодження газового захисту 2 

36 
5.2.18. Налагодження релейного захисту на змінному оперативному 

струмі 
2 

37 5.2.19. Схема захисту лінії 35кВ 2 
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Оцінка «З» 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 послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

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», «З») ставиться не тільки за одноразову 

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

відповідей, даних студентом протягом уроку. 

2. Оцінювання письмових навчальних робіт. 

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

різні види технічних диктантів, тощо. 

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 «З» ставиться, якщо виконано не 

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

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

3. 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 чи практичні роботи не 

захищені або мають оцінку «2» (нема заліку з лабораторних або практичних робіт). 

 

 

 



 

 

13. Методичне забезпечення 

Посібник для виконання самостійної роботи, методичні вказівки для 

виконання лабораторних робіт, конспекти лекцій 
 

14. Рекомендовані джерела інформації 

Базові 

1. Э.С.Мусаэлян, Наладка электрооборудования электростанций и 

подстанций, М., Энергоатомиздат, 1986. 

 

2. С.Е.Васильев, Б.М.Забарский,Е.И.Забокритский, Б.А.Холодовський, 

Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики, К., Наукова 

думка, 1972.  

 

3. Правила улаштування електроустановок. Четверте видання. Перероблене й 

доповнене - X., Форт, 2011 

 

Допоміжні 

4. Справочник по наладке электроустановок под ред. А.С.Дорофеюка, 

А.П.Хачумяна, М., Высшая школа, 1986. 

5. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 

6. ДН АОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок, К., Укрархбудінформ, 2005. 

7. «Електрик», засновник ДП «Видавництво Радіоаматор», 

К., видається з січня 2000р. 

8. Періодичні видання 

9. Мережа інтернет 
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