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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 14 
«Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка».  
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності використовувати наукову 
і технічну термінологію в сфері електричної частини станцій та підстанцій; користуватись 
довідниковою і науковою-технічною літературою з електричної частини станції і підстанцій, 
володіти навиками пошуку необхідної інформації в бібліотеці та мережі Internet; розрізняти 
графічні позначення основного електрообладнання на однолінійних схемах; мати здатність до 
розрахунку аварійних та робочих режимів основного обладнання; володіти стандартизованою 
термінологією, що використовується при конструюванні основного електрообладнання на 
електричних станціях та підстанціях. 
 Предмет навчальної дисципліни є формування у студентів знань щодо питань, пов’язаних з 
вивчення принципу дії та конструкції основного електричного обладнання електричних 



станцій та підстанцій, розуміння процесів виробництва електричної енергії з розрахунку 
робочих та аварійних процесів, які дають загальну професійну освіту студентам 
електромеханікам. 
 
 Програмні результати навчання:  

Компетенції: (ЗК1-10) Здатність застосовувати знання на практиці; Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово; Здатність спілкуватися іноземною мовою; 
Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій; Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; Здатність виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми; Здатність приймати обґрунтовані рішення; Готовність та здатність 
високоякісно виконувати роботу як самостійно так і колективно та приймати рішення в 
межах своїх професійних знань та компетенцій; Здатність спілкуватися з представниками 
інших професійних груп різного рівня; Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
(ФК 2, 4-6, 10-13, 17) Здатність вирішувати практичні задачі із залученням апарату вищої 
математики, загальної фізики та теоретичної електротехніки; Здатність вирішувати 
практичні задачі, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою 
пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики; Здатність 
вирішувати практичні задачі, пов’язані з роботою електричного обладнання електричних 
станцій; Здатність вирішувати практичні задачі, пов’язані з проблемами виробництва, 
передачі та розподілення електричної енергії; Усвідомлення необхідності підвищення 
енергоефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 
устаткування; Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові  
технології в електроенергетиці; Готовність до надзвичайних (аварійних) ситуацій в 
електроенергетичних системах; Здатність ідентифікувати, одержувати й розміщати 
необхідні дані, планувати й проводити аналітичні і експериментальні дослідження та 
моделювання електричного обладнання електричних станцій, критично оцінювати дані й 
робити висновки; Здатність ефективно використовувати нові технології в процесі 
модернізації та реконструкції електричного обладнання. 
Знання: показників якості електричної енергії та значення їх нормованих відхилень, основних 
характеристик і режимів роботи електрообладнання електростанцій (ЕС); конструктивне 
виконання та особливості функціонування основних систем збудження синхронних 
генераторів; навичок з розрахунку трифазних струмів короткого замикання (КЗ) та вибору 
електричних апаратів, а також відомостей з допоміжних пристроїв (підсистем вимірювання, 
контролю, сигналізації, керування); основних характеристик синхронних генераторів, силових 
трансформаторів, електродвигунів, режимів роботи нейтралей електричних мереж, 
принципів побудови головних електричних схем станцій та схем живлення власних потреб (ВП). 
Уміння: виконувати аналіз режимів роботи електричних станції різних типів; визначення 
показників втрати та спадання напруги; виконувати розрахунок трифазних КЗ та вибору 
електроапаратів (вимикачів, роз’єднувачів тощо) за умов тривалого режиму і перевірки за 
умов КЗ; до читання та складання головних схем електростанцій. 
Досвід: аудиторної та самостійної роботи при засвоєнні нового матеріалу; використання 
набутих знань при розв’язанні задач типового характеру; самостійного виконання 
індивідуальної домашньої контрольної роботи. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння дисципліни студент повинен володіти знаннями, що ґрунтуються на 
матеріалі попередніх дисциплін: фізики, вищої математики, теоретичних основ 
електротехніки, електричних машин та електричних апаратів. Знання, отримані при вивченні 
даної дисципліни, в подальшому є базовими для вивчення наступних дисциплін: «Релейний 
захист та автоматизація енергосистем», «Електропривод», «Енергоресурсозбереження» 
тощо 



3. Зміст навчальної дисципліни 

Дисципліну структурно розподілено на 4 розділи, а саме: 

1. Вступ. Основні відомості про електроустановки, до якого ввійшли загальні відомості про 
етапи розвитку електроенергетики України, структурна схема електроенергетичної 
системи (ЕЕС), основні визначення дисципліни. Визначення понять втрати потужності і 
електроенергії, шляхи їх зменшення. Векторна діаграма напруги лінії електропередачі. 
спадання і втрати напруги. Показники якості електроенергії, графіки навантаження 
електроустановок, їх типи і призначення. Шляхи забезпечення балансу потужності в ЕЕС. 
Електрична частина електростанцій (вимоги до неї та її складові частини), умовні 
позначення елементів. Режими роботи нейтралей електроустановок, їх порівняльна 
характеристика. 

2. Основне та допоміжне електрообладнання електростанцій, до якого ввійшли питання 
щодо типів, параметрів, характеристик і особливості конструкції синхронних генераторів 
(СГ), їх систем охолодження та збудження. Особливості конструкції силових 
трансформаторів та автотрансформаторів їх типи, основні параметри, схеми та групи 
з’єднань обмоток, виконання систем охолодження. Навантажувальна здатність силових 
трансформаторів. Основні характеристики допоміжного обладнання електричних станцій 
та підстанцій. 

3. Струми короткого замикання та вибір електроапаратів, до якого ввійшли питання 
визначення перехідного процесу при трифазному КЗ у колі з джерелом необмеженої та 
обмеженої потужності. Практичні методи та алгоритм розрахунку трифазного струму КЗ. 
Визначення періодичної складової струму КЗ у заданий момент часу. Електродинамічна та 
термічна дія струму КЗ. Визначення електродинамічної та термічної стійкості 
електроапаратів. Методи і засоби обмеження струмів КЗ. Особливості вибору та 
конструкції електричних апаратів напругою до та вище 1 кВ.  

4. Первинні та вторинні кола на електростанціях, до якого ввійшли питання визначення вимог 
до схем електричних з’єднань електростанцій. Схеми розподільчих установок (РУ) область їх 
застосування та порівняння на різних видах ЕС. Особливості вибору трансформаторів зв’язку 
на одно- та двотрансформаторних підстанціях. Схеми вузлових, прохідних, 
відгалуджувальних та тупикових підстанцій. Особливості облаштування власних потреб на 
ЕС. Характеристика та режими роботи акумуляторних батарей. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 

1. Бардик, Є.І. Електрична частина станцій та підстанцій. Основне електрообладнання/ 

Є.І. Бардик, М.П. Лукаш /К.: "Політехніка" НТУУ "КПІ" 2012. 250 с. 

2. Костишин, В.С. Електрична частина станцій та підстанцій : навч. посіб. 

/В.С. Костишин, М.Й. Федорів, Я.В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 243 с. 

3. Гаряжа В.М. Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» 

(частина 1) /В.М. Гаряжа, А.О. Карюк; Харків. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. 

– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 149 с  

4. Дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

Додаткові: 

1. Лукаш Н.П., Филатов О.Г. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных 
проектов по электрической части станций и подстанций, ч.I, ч. II. – К: КПИ, 1993 - с. 72, 
1995 – с. 68. 



2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електрична 
частина станцій на підстанцій», ч.1., ч.2., ч.3., ч.4. (колектив авторів кафедри 
електричних станцій НТУУ «КПІ»).-К.: ФЕА НТУУ «КПІ»,-2005. 

3. Церазов А.Л., Старшинов В.А., Васильева А.П. Электрическая часть теплових 
электростанций. – М.: Издательство МЭИ, 1995. – 368 с. 

4. Рожкова А.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических 
станций и подстанций. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 448с. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 
(перелік дидактичних засобів, посилання на інформаційні джерела) 

1 Мета і задачі кредитного модуля “Електрична частина станцій та підстанцій” і його 
місце серед дисциплін спеціальності. Загальні відомості про етапи розвитку 
електроенергетики України. Спрощена схема енергосистеми, основні визначення. 
Втрати потужності і електроенергії.  
 літературні джерела:  конспект лекцій (КЛ) , Л1, с. 5-14.  Л3, с. 13-16, с. 82-84. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 1 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

2 Векторна діаграма напруги лінії електропередачі. Спад і втрата напруги. Показники 
якості електроенергії.  
літературні джерела: КЛ;  Л1, с. 39-46; Л3, с. 33-41, 74-76. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 2 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

3 Графіки електричних навантажень. Шляхи забезпечення балансу потужності в ЕЕС. 
Електрична частина електростанцій (вимоги до неї та її складові частини). Умовні 
позначення. 
літературні джерела: КЛ;  Л3, с. 16,17; с. 92-97. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 3 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

4 Режими нейтралі: позначення, класифікація характеристика.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 27-38; Л3, с. 53-59. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 4 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

5 Типи, параметри, характеристики і особливості конструкцій синхронних генераторів 
(СГ). 
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 51-60; Л3, с. 93-98, Л1, с. 62-64; Л3, с. 100-103 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 5 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

6 Системи, що забезпечують роботу СГ. 
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 60-62; Л3, с. 93-98, Л1, с. 65; Л3, с. 103-104 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 6 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

7 Силові трансформатори: особливості конструкції і основні параметри. Схеми та групи 
з’єднань обмоток.  Системи охолодження силових трансформаторів. Паралельна 
робота 
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 75-92; Л3, с.132-135. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 7 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 



8 Автотрансформатори, особливості конструкцій і режими роботи. Номінальна, прохідна 
і типова потужність. Коефіцієнт типової потужності. МКР-1.  
Література: КЛ, Л1, с. 92-98; Л3, с. 136-139. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 8 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

9 Види короткого замикання (КЗ). Перехідний процес при трифазному КЗ у колі з джерелом 
необмеженої потужності. Практичні методи розрахунку трифазного струму КЗ. 
Алгоритм розрахунку трифазного струму КЗ. Визначення початкового значення 
періодичного струму КЗ, а також значень аперіодичного та ударного струмів КЗ.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 121-154; Л2, с. 101-111; Л3, с. 144-157.  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 9 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

10 Визначення періодичної складової струму КЗ у заданий момент часу. Метод типових 
кривих, приклад. Електродинамічна дія струму КЗ Визначення електродинамічної 
стійкості електроапаратів. Термічна дія струму КЗ Визначення термічної стійкості 
електроапаратів. Тепловий імпульс квадратичного струму і його застосування для 
перевірки термічної стійкості.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 151-154, Л2, с. 112-115, Л1, с. 182-193; Л3, с. 258-260, с. 269-
275. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 10 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

11 Методи і засоби обмеження струмів КЗ. Секціонування збірних шин, струмообмежувальні 
реактори (одинарні та здвоєні), трансформатори з розщепленням обмоток низької 
напруги.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 193-202; Л3, с. 247-252. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 11 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

12 Електричні апарати до 1 кВ: рубильники, перемикачі, автоматичні вимикачі, 
контактори, магнітні пускачі, плавкі запобіжники. Плавкі запобіжники більше 1кВ. 
Високовольтні вимикачі навантаження і потужності, роз’єднувачі, відокремлювачі, 
короткозамикачі. Вимірювальні трансформатори струму та напруги; призначення, 
типи, конструкції, класи точності. Розрядники та їх характеристики. Захист 
електрообладнання від перенапруги.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 348-361; Л3, с. 252-258, с. 275-286. 
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лекція 12 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

13 Вимоги до схем електричних з’єднань електростанцій. Структурна схема видачі 
потужності. Схеми розподільчих установок (РУ) генераторної напруги з однією та двома 
системами збірних шин. Спрощені схеми РУ, схеми містків.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 380-388, 402-408; Л2, с. 52-60.  
дистанційний курс «Електрична частина електростанцій» лекція 13 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

14 Схеми кілець (багатокутників). Схеми з обхідною системою шин (з однією робочою 
системою шин та двома). Схема з двома системами робочих шин без обхідної (фіксоване 
підключення приєднань).  
літературні джерела:   КЛ, Л1, с. 413-417; Л3, с. 313-317.с. 408-413; Л3, с. 311-313. 
дистанційний курс «Електрична частина електростанцій» лекція 14 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

15 Схеми з комутацією приєднань через два вимикача (схеми 3/2 та 4/3). Області 
застосування різних схем та їх порівняння. Схеми підключення генераторів за блочним 
принципом.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 417-420; Л3, с. 320-323, с. 420-426; Л3, с. 317-320. 



 
Лабораторні заняття 

№ 
з/п 

Короткий зміст лабораторної роботи 

1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ (Лабораторна робота №1) 
Мета роботи – Вивчення фізичних процесів, що мають місце при горінні і гасінні 
електричної дуги в колі постійного та змінного струму. Особливості гасіння дуги в 
апаратах напругою вище 1000 В. 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№1 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-1 

2 АПАРАТИ НА НАПРУГУ ДО 1000 В (Лабораторна робота №2) 
Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії комутаційних апаратів 
напругою до 1 кВ. 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№2 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-2 

3 МАСЛЯНІ ВИМИКАЧІ (Лабораторна робота №3) 
Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії масляних 
високовольтних вимикачів та приводів до них. 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№3 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-3 

4 ПОВІТРЯНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИМИКАЧІ (Лабораторна робота №4) 
Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії повітряних та 
електромагнітних високовольтних вимикачів та приводів до них. 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№4 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-4 

5 ЕЛЕГАЗОВІ ТА ВАКУУМНІ ВИМИКАЧІ (Лабораторна робота №5) 

дистанційний курс «Електрична частина електростанцій» лекція 15 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

16 Головні схеми ТЕЦ. Схема ТЕЦ зі збірними шинами генераторної напруги. Схема блочної 
ТЕЦ. Вибір трансформаторів зв’язку. Класифікація підстанцій. Схеми вузлових, прохідних, 
відгалуджувальних та тупикових підстанцій.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 437-443; Л3, с. 331-337. 
дистанційний курс «Електрична частина електростанцій» лекція 16 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

17 Класифікація споживачів ВП за цеховим принципом. Загальна характеристика 
електроприводу механізмів ВП. Джерела живлення ВП. Самозапуск електроприводу ВП і 
його роль у підвищенні надійності роботи електростанцій.  
літературні джерела:  КЛ, Л1, с. 568-579; Л2, с. 186-203; Л3 с. 411-430. 
дистанційний курс «Електрична частина електростанцій» лекція 17 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 

18 Підсистеми вимірювання, контролю та сигналізації. Вимоги до схем дистанційного 
керування комутаційними апаратами. Спрощені схеми дистанційного керування 
вимикачами з електромагнітним приводом. Призначення релейного захисту.  
літературні джерела:  КЛ, Л3, с. 442-450, с. 459-466, с. 472-476, с. 484-490. 
дистанційний курс «Електрична частина електростанцій» лекція 18 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=580 



Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії вакуумних та елегазових 
високовольтних вимикачів та приводів до них. 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№5 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-5 

6 ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ, РОЗ’ЄДНУВАЧІ, ВІДОКРЕМЛЮВАЧІ, КОРОТКОЗАМИКАЧІ 
(Лабораторна робота №6) 

Мета роботи – Вивчити конструкцію та призначення вимикачів навантаження, 
роз’єднувачів, відокремлювачів та короткозамикачів 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№6 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-6 

7 ПРИВОДИ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ ТА СХЕМИ КЕРУВАННЯ 
 (Лабораторна робота №7) 

Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії приводів 
високовольтних вимикачів та їх схем керування. 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№7 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-7 

8 ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ (Лабораторна робота №7) 
Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії вимірювальних 
трансформаторів струму та напруги. 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№8 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-8 

9 КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ УСТАНОВКИ (КРУ) (Лабораторна робота №9) 
Мета роботи – Вивчити конструкцію та область застосування комплектних 
розподільних установок (КРУ). 
Література:  
дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота 
№9 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-9 

 

6. Самостійна робота студента 

№з

/п 

Вид самостійної роботи Кількість 
годин СРС 

1 Графіки навантаження електроустановок, їх типи, призначення і показники. 4 

2 Електромашинні системи збудження з генераторами постійного струму та 
змінного струму 50 Гц. 

4 

3 Типи, конструкції і основні параметри трансформаторів. Схеми та групи 
з’єднань обмоток трансформаторів. Системи охолодження. 

4 

4 Автотрансформатори, особливості конструкцій і режими роботи. 
Номінальна, прохідна і типова потужність. Коефіцієнт типової 
потужності. 

4 

5 Практичні методи розрахунку трифазного струму КЗ. Алгоритм розрахунку 
трифазного струму КЗ. Система базисних величин. Приведення параметрів 
елементів схеми заміщення до базисних умов. 

4 

6 Схеми з обхідною системою шин (з однією робочою системою шин та двома). 
Схема з двома системами робочих шин без обхідної (фіксоване підключення 
приєднань). Схеми з комутацією приєднань через два вимикача. 

4 



7 Головні схеми конденсаційних електричних станцій (КЕС). Типові схеми 
потужних КЕС. Двотрансформаторні та однотрансформаторні підстанції. 

4 

8 Схеми ВП КЕС. Схеми ВП ТЕЦ. Особливості живлення ВП на АЕС. Установка 
постійного струму на електростанції. Характеристика та режими роботи 
акумуляторних батарей. 

4 

9 Спрощені схеми релейного захисту синхронного генератора, силового 
трансформатора, асинхронного двигуна, збірних шин та ліній. 

4 

10 Підготовка до екзамену 30 

  66 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

• правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відпрацювання лабораторних робіт з 
дисципліни є обов’язковою умовою допуску до заліку; 

• правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності, передбачені РСО дисципліни. Використання засобів зв’язку 
для пошуку інформації на гугл-диску викладача, в інтернеті, в дистанційному курсі на 
платформі Сікорський здійснюється за умови вказівки викладача; 

• правила захисту лабораторних робіт: допускається як індивідуальний захист 
лабораторних робіт, так і колективний (у складі бригади, склад якої визначають на 
першому лабораторному занятті). В обох випадках оцінюють індивідуальні відповіді 
кожного студента. 

• правила захисту індивідуальних завдань: захист домашньої контрольної роботи з 
дисципліни здійснюється індивідуально і лише у випадку, коли студент не погоджується 
із нарахованими балами за результатами перевірки ДКР (за умови дотримання 
календарного плану виконання ДКР); 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали 
не входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали. 
Заохочувальні бали нараховують за участь у факультетських та інститутських 
олімпіадах з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій», участь у 
факультетських та інститутських наукових конференціях. Штрафні бали нараховують 
за несвоєчасне виконання ДКР та несвоєчасний захист лабораторних робіт. 

• політика дедлайнів та перескладань: несвоєчасне виконання ДКР та несвоєчасний захист 
лабораторних робіт передбачають нарахування штрафних балів. Якщо студент не 
проходив або не з’явивтся на МКР, його результат оцінюється у 0 балів. Перескладання 
захисту лабораторних робіт та результатів МКР не передбачено; 

• політика щодо академічної доброчесності: Кодекс честі Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» 
https://kpi.ua/files/honorcode.pdf встановлює загальні моральні принципи, правила етичної 
поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що працюють 
і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому 
числі при вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни «Електрична частина 
станцій та підстанцій»; 

• при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц.мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  



8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: МКР, ДКР 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен 
Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за ДКР, зарахування 
усіх лабораторних робіт, семестровий рейтинг більше 25 балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру складається з балів, 
отриманих за: 

- виконання та захист лабораторних робіт; 
- виконання індивідуальної роботи (ДКР); 
- виконання модульної контрольної робіти (МКР). 

 
Критерії нарахування балів: 

- виконання лабораторних робіт – 18 балів; 
- виконання модульної контрольної роботи – 12 балів; 
- виконання домашньої контрольної роботи – 20 балів. 

За активність впродовж семестру студенти можуть отримати додаткові бали: 
- за виконання самостійних робіт – 5 балів. 

Виконання та захист лабораторних робіт 

Рівень засвоєння лабораторних робіт оцінюється за допомогою он-лайн тесту на платформі 
курсу, тест містить 10 питань, що оцінюються в 0,2 бали. 

Модульна контрольна робота 

Згідно РСО за період навчання запланована 1 модульна контрольна робота відповідно до розділів: 
Основні відомості про енергосистеми та станції; Основне електрообладнання електростанцій 
і Струми короткого замикання та вибір електроапаратів. Модульна контрольна робота 
містить 12 питань, кожне запитання (завдання) оцінюється у 1 бал. 
Ваговий бал МКР  – 12 балів.   
 

Індивідуальне семестрове завдання (РГР) 

Згідно з робочою навчальною програмою кожен студент виконує домашню контрольну  роботу. 
Домашня контрольна  робота  передбачає розробку головної схеми електричних з'єднань станції 
та оцінюється наступним чином: 

- бездоганна робота – 18…20 балів; 
- є певні недоліки при розрахунках та викладенні графічного матеріалу – 14…17 балів; 
- є грубі помилки при виборі обладнання та викладенні графічного матеріалу – 10…13 
балів; 
- не виконана робота – 0 балів. 

Умовою позитивної першої атестації є отримання не менше 10 балів та виконання всіх 
лабораторних робіт (на час атестації). Умовою позитивної другої атестації – отримання не 
менше 15 балів, виконання всіх лабораторних робіт (на час атестації) за умови зарахування ДКР.  



Умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, модульної контрольної 
роботи та ДКР і стартовий рейтинг не менше 25 балів.  

Форма семестрового контролю – екзамен 

На екзамені студенти виконують екзаменаційну роботу у вигляді дворівневого тесту. Простий 
тест, що містить 15 питань, по 2 бали кожен та складний тест, що містить 4 питань (задачі) 
по 5 балів кожен. 
Сума стартових балів та балів за екзаменаційну роботу переводиться до залікової оцінки згідно 
з таблицею: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Є не зараховані лабораторні роботи або РГР Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік тем, які виносяться на семестровий контроль 

1.  Загальні відомості про електроенергетичну систему 
2.  Показники якості електричної енергії 
3. Графіки електричних навантажень 
4. Оперативне забезпечення балансу генерації і споживання електроенергії у ЕЕС 
5. Загальна характеристика електричної частини електричної станції 
6. Синхронні генератори. Загальні відомості 
7.  Системи охолодження синхронних генераторів 
8. Системи збудження синхронних генераторів 
9. Паралельна робота генераторів 
10. Силові трансформатори та автотрансформатори. Загальні відомості 
11. Паралельна робота і групи з’єднань трансформаторів 
12. Охолодження трансформаторів 
13. Автотрансформатори 
14. Процеси вимикання електричних кіл змінного струму 
15. Вольт-амперна характеристика дуги 
16. Вимикачі змінного струму високої напруги 
17. Роз'єднувачі, віддільники й короткозамикачі 
18. Вимикачі навантаження 
19. Апарати напругою до 1000 В 
20. Струмообмежуючі реактори 
21. Вимірювальні апарати 
22. Провідники і ізолятори 
23. Короткі замикання в електроустановках. Загальні відомості 
24. Трифазне КЗ у колі з джерелом обмеженої та необмеженої потужності 
25. Розрахунок струму короткого замикання. 
26. Призначення та порядок виконання розрахунків 
27.  Розрахункова та заступна схеми 
28. Приведення опорів елементів схеми до базисних умов 
29. Перетворення заступної схеми до найпростішого вигляду 
30. Визначення початкового значення періодичної складової СКЗ 
31. Розрахунок періодичної складової СКЗ в довільний момент часу 
32. Метод типових кривих 



33.  Розрахунок аперіодичної складової та ударного струму КЗ 
34.  Особливості розрахунку струмів короткого замикання в системі власних потреб 

електричної станції 
35. Термічна та електродинамічна дія СКЗ 
36. Методи обмеження СКЗ 
37.  Електричні схеми станцій та підстанцій. Основні визначення 
38. Структурні схеми видачі електроенергії 
39. Елементи головних схем 
40. Блочні схеми підключення генераторів 
41. Електричні схеми розподільчих установок. Схеми РУ ГН (6-10кВ) 
42. Схеми розподільчих установок на підвищеній напрузі. 
43. Схеми з обхідною СШ 
44.  Кільцеві схеми. Схеми багатокутників 
45.  Схеми містків 
46.  Схема «3/2» (полуторна) та «3/4» 
47. Вибір трансформаторів в схемах електричних станцій 
48.  Головні схеми підстанцій 
49. Власні потреби електростанцій 
50.  Джерела живлення ВП 
51.  Особливості організації системи власних потреб на ГЕС та АЕС 
52. Самозапуск асинхронних двигунів 
53. Установки постійного струму (УПТ) 
54. Установки змінного та випрямленого струму 
55. Режими роботи нейтралі в електроустановках 
56. Дистанційне керування вимикачами 
57. Дистанційне керування повітряними вимикачами 
58. Система сигналізації на щиті керування (ЩК) 

 

Сертифікати проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою 

можуть бути зараховані за умови виконання вимог, наведених у НАКАЗІ № 7-177 ВІД 
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