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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ» 
 

 

Ступінь освіти  бакалавр 

Освітня програма  Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Тривалість викладання  5 чверть 

Заняття: осінній семестр 

лекції:  2 години 

лабораторні  заняття: 2 година 

Мова викладання  українська 
   

 

Кафедра, що викладає Електроенергетики 

 

Викладач:  

Рогоза Ми хайло Валентинович 

Професор, кандидат  технічних. наук,  

декан Електротехнічного факультету 

Персональна сторінка 

https://se.nmu.org.ua/ua/kafedra/vykladachi/Rogoza/ 

E-mail:  

Rohoza. M.VA@nmu.one 

 

1. Анотація до курсу 
Електричний апарат – це електротехнічний пристрій, що використовується для вмикання і 

вимикання електричних кіл, контролю, виміру, захисту, керування і регулювання установок, призначених 

для передачі, перетворювання, розподілу і споживання електроенергії. 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо розробки надійних, безпечних та 

економічних систем електропостачання, в яких будуть забезпечені висока якість електроенергії у її 

споживачів відповідно технології промислового виробництва. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в дисциплінарні та 

адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

Результати навчання: 

- Аналізувати функціонування .електричного обладнання систем електропостачання промислових  

підприємств та муніципальних об’єктів на базі  головних положень теорії, принципів дії та конструкцій 

електричних апаратів, які здійснюють управління потоком електроенергії  від джерела до 

електроприймача. 

- Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку енергетичної безпеки України та 

імплементації енергетичної системи до ENSTO-E. 

 

2. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ ЛАБОРАТОРНІ  ЗАНЯТТЯ 

1.  Загальні положення про електричні апарати (ЕА) 

2. Електричні контакти. 

3. Вимикання електричних кіл. 
4. Пускорегулюючі апарати. 

5. Контактори і магнітні пускачі 

1.  Дослідження конструкцій масляних вимикачів. 

2. Дослідження конструкції і принципу дії 

електромагнітних вимикачів. 
3. Дослідження конструкції і принципу дії плавких 

запобіжників . 
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6. Безконтактні комутаційні апарати (БКА). 

7. Автоматичні повітряні вимикачі низької напруги 
(автомати). 

8. Комутаційні апарати розподільних пристроїв високої 

напруги. 

4. Дослідження конструкції і принципу дії 

роз’єднувачів, віддільників та короткозамикачів. 
5. Дослідження конструкції і принципу дії 

вакуумних вимикачів. 

6. Дослідження конструкції і принципу дії 
елегазових вимикачів 

  

3. Система оцінювання та вимоги  

3.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

3.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни на 

підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного тестування та 

самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Лабораторна частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

66 30 20 4 100 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної роботи. 

 

3.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно очікуваних під час 

контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів 

навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних і лабораторних 
занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до 

рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону рішення; m – загальна 

кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за допомогою критеріїв, що 

характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.  

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК для бакалаврського рівня 

вищої освіти (див. робочу програму).. 

 

4. Політика курсу 

4.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового 

контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових 

робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування 

даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 

регламентується положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 
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Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

4.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на університетську 

електронну пошту.  

 

4.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

4.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати 

виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

4.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. Поважними 

причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, академічна мобільність, 

які необхідно підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач 

вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, академічна мобільність) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням з керівником курсу. 

 

5. Рекомендовані джерела інформації 
1. Рогоза М.В. Електричні апарати: Навч. посібник – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 

2012. – 208 с. 

2. Клименко Б.В. Електричні апарати комутації та захисту. Загальний курс: навчальний посібник. – Харків. Вид-

во «Точка». 2012. – 340 с. 
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