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Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

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

Силабус навчальної дисципліни «Курсова робота з автоматизованого електропривода» 
складено відповідно до освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» підготовки бакалаврів спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка. 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів наступних здатностей: 
здатність до пошуку інформації з різних джерел; оброблення та аналізу здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність вчитися та оволодівати 
сучасними знаннями; здатність виявляти та оцінювати ризики. 
Предмет навчальної дисципліни – автоматизований електропривод, який включає в себе 
механізм, електричний двигун, методи розрахунку потужності, вибору електродвигуна 
та керування рухом електропривода.  
Програмні результати навчання:  
Компетенції: К03 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; К05 
– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; К06 – 
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; К08 – Здатність працювати 
автономно; К15 – Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 
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проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого 
електроприводу; К17 – Здатність розробляти проекти електроенергетичного, 
електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог 
законодавства, стандартів і технічного завдання; К19 – Усвідомлення необхідності 
підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та 
електромеханічного устаткування; К20 – Усвідомлення необхідності постійно 
розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 
електромеханіці; К23 – Здатність застосовувати пакети моделюючих програм для 
аналізу, синтезу та дослідження електромеханічних систем автоматизації та 
електроприводів; К25 – Здатність здійснювати розрахунки механічної частини 
електропривода, механічних перехідних процесів, розраховувати параметри двигунів 
постійного та змінного струму, виконувати їх моделювання та аналіз; K26 – Здатність 
вирішувати комплексні проблеми, пов’язані із керуванням автоматизованими 
електроприводами різноманітних технологічних застосувань з електроприводами 
постійного та змінного струму. 
Знання: ПР03 – Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та 
автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення 
практичних проблем у професійній діяльності; ПР18 – Вміти самостійно вчитися, 
опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 
вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням; ПР22– Знати і 
розуміти основи перетворення координат та принципів частотного та векторного 
керування електромеханічними системами; ПР25 – Знати способи підвищення 
ефективності алгоритмів керування електроприводами, електромеханічними 
системами, основи теорії електромобільності; ПР27 – Знати рівняння руху 
електроприводу для різних варіантів мас; методики розрахунку механічної частини 
електропривода; способів керування двигунами постійного та змінного струму; методів 
вибору електродвигунів за потужністю. 
Уміння: ПР06 – Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 
мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній діяльності; 
ПР07 – Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 
електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах; ПР08 – Обирати і 
застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та 
електроенергетичних систем із заданими показниками; ПР10 – Знаходити необхідну 
інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, 
оцінювати її релевантність та достовірність; ПР11 – Вільно спілкуватися з професійних 
проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати 
професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з 
дискусійних питань. 

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

Для успішного засвоєння дисципліни студент повинен мати знання з дисциплін «Загальна 
фізика», «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини», «Електропривод», 
«Теорія автоматичного керування», «Математичні методи в електромеханіці», 
«нелінійні та дискретні системи автоматичного керування», «Системи автоматизації». 
Компетенції, знання та уміння, одержані в процесі вивчення кредитного модуля є 
необхідними для подальшого вивчення дисциплін «Керування електроприводами», 
«Електромеханічні системи типових технологічних застосувань», а також для якісного 
виконання дипломного проекту (роботи). 
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3. Зміст навчальної дисципліни 
Дисципліна «Курсова робота з автоматизованого електропривода» складається з 

наступних етапів: 
1. Отримання теми та завдання на курсову роботу. 
2. Розрахунок тахограм та діаграм навантаження. 
3. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна. 
4. Побудова регулювальних та гальмівних характеристик електропривода. 
5. Дослідження статичних та динамічних властивостей електропривода. 
6. Розробка схеми керування електропривода. 
7. Оформлення курсової роботи та подання її на перевірку. 
8. Захист курсової роботи. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

1. Теорія електропривода / За редакцією М.Г. Поповича/ Підручник. –К.: Вища школа, 
1993. -496с. 

2. Зеленов А.Б. Теорія електропривода: Методика проектування електроприводів: 
Підручник. – Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2010. – 670 с. 

3. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи / За 
редакцією М.Г.Поповича та О.Ю.Лозинського / Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів, які навчаються за напрямом „Електромеханіка”. –К.: Либідь, 2005. -
680 с. 

4. "Теорія електропривода-2" конспект лекцій з кредитного модуля для студентів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.050702-"Електромеханіка" спеціальності 
"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"/ Уклад. С.П. Колесніченко. 
– К.: НТУУ ”КПІ”, 2011. – 103 с. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Кожному студенту надаються вихідні дані для виконання курсової роботи. 
В процесів виконання курсової роботи студенти повинні: 
1. Розрахувати та побудувати тахограм та діаграм навантаження згідно із 

завданням. Здійснити попередній розрахунок потужності двигуна. 
2. Побудувати уточнену навантажувальну діаграму та перевірити правильність 

вибору електродвигуна. 
3. Розрахувати та побудувати пускові, регулювальну та гальмівну характеристики 

електропривода.. 
4. Дослідити статичні та динамічні властивості електропривода. Побудувати 

уточнену навантажувальну діаграму та зробити остаточну перевірку обраного 
електродвигуна.. 

5. Розробити схему керування електропривода та вибрати основні елементи. 
 

6. Самостійна робота студента 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість 

годин СРС 

1 Отримання теми та завдання на курсову роботу. 1 

2 Розрахунок тахограм та діаграм навантаження. 4 
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Розрахунок потужності та вибір електродвигуна. 

3 Побудова уточненої навантажувальну діаграму та 
перевірка правильність вибору електродвигуна. 

4 

4 Розрахунок та побудова пускових, регулювальної та 
гальмівної характеристик електропривода. 

4 

5 Дослідження статичних та динамічних 
властивостей електропривода. Побудова уточненої 
навантажувальної діаграми та остаточна перевірка 
електродвигуна. 

5 

6 Розробка схеми керування електропривода. 5 

7 Оформлення курсової роботи та подання її на 
перевірку. 

5 

8 Захист курсової роботи. 2 

 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

 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 «Курсова робота з 
автоматизованого електропривода»; 

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

 студенти зобов’язані відвідувати консультації з дисципліни «Курсова робота з 
автоматизованого електропривода»; 

 студенти зобов’язані регулярно переглядати повідомлення в Google-класі, та/або 
спільному телеграм-каналі, а також оперативно на них реагувати; 

 у випадку дистанційної форми навчання, студенти мають вчасно завантажувати 
розділи курсової роботи в Google клас для перевірки.  

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

Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові. Перша (стартова) характеризує 
роботу студента з курсового проектування та її результат – якість пояснювальної 
записки та графічного матеріалу.  
Друга складова характеризує якість захисту студентом курсової роботи  
Розмір шкали стартової складової дорівнює 50 балів, а складової захисту – 50 балів. 

1. Стартова складова: 
– своєчасність виконання графіка виконання курсової роботи– 30 балів (за вчасно 
зданий розділ нараховується 6 балів, здача із затримкою до одного тижня – 4 бали, 
затримка до двох тижнів – 2 бали; більше ніж на два тижні – 0 балів.); 
– якість оформлення пояснювальної записки – 7–10 балів; 
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– якість графічного матеріалу і дотримання вимог стандартів – 7–10 балів. 

2. Складова захисту курсової роботи: 
- ступінь володіння теоретичним матеріалом (2 теоретичні запитання по курсовій 
роботі) – 10-20 балів; 
- ступінь володіння практичними навичками (пояснення по схемі роботи системи 
керування, вміння визначити реалізацію різних режимів роботи схеми) – 10-20 балів; 
- повнота висновків щодо виконаної роботи та рекомендацій щодо їх застосування – 5-10 
балів. 
Керівник курсової роботи має право відзначити оригінальність технічних рішень, 
активність та своєчасність виконання курсової роботи шляхом нарахування додаткових 
бонусних балів в розмірі до 10 балів. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
 

Кількість балів Оцінка 

95-100 Відмінно 

85-94 Дуже добре 

75-84 Добре 

65-74 Задовільно 

60-64 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Менше 30 Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

Сертифікати проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною 
тематикою можуть бути зараховані за умови виконання вимог, наведених у НАКАЗІ 

№ 7-177 ВІД 01.10.2020 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, НАБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА, к.т.н. 
Красношапкою Н.Д. 

Ухвалено кафедрою автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА (протокол № 25 
від 30.06.2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією факультету1 (протокол № __ від _______) 

 

                                           
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 
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