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1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітня програма, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної 
дисципліни 

де
нн

а 
ф

ор
м

а 
на

вч
ан

ня
 

за
оч

на
 ф

ор
м

а 
на

вч
ан

ня
 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
14 «Електрична інженерія» 

Вибіркова 
Спеціальність 141  

«Електроенергетика,  
електротехніка та  
електромеханіка», 

 
Модулів – 1 

Освітньо-професійна про-
грама «Електротехнічні сис-
теми електроспоживання» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 5 6 
Індивідуальне науко-
во-дослідне завдання 
_____________ 
                                          

Семестр 

Загальна кількість  
годин – 120 

9 11 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми  
навчання: 
аудиторних –  
40/18=2,2 
самостійної роботи 
студента – 80/18=4,4 

Освітній ступінь: 
магістр 

16 4 
Практичні 

12 4 
Лабораторні 
12 4 

Самостійна робота 
80 108 
Індивідуальні 
 завдання: –  

Вид контролю: 
(семестр) 

  
Диф. зал. 

(9) 
Диф. зал.  

(11) 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індиві-

дуальної роботи становить денна (заочна) форма – 40/80 (12/108) 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1 Метою навчальної дисципліни «Спеціальні питання передачі електрич-

ної енергії» є формування інтегральних, загальних та фахових компетенцій для: 

– оволодіння принципами розрахунку та оптимізації систем електропоста-

чання промислових підприємств з урахуванням специфіки проектування та екс-

плуатації енергетичного обладнання; 

– здатності до застосування сучасних технічних рішень систем електропо-

стачання;  

– здатності до використання сучасних методів розрахунку та прогнозування 

електричних навантажень в системах електропостачання; 

– володіння сучасними принципами побудови пристроїв компенсації реак-

тивної потужності. 

В процесі вивчення дисципліни студент повинен набути необхідного рівня 

знань з методології та практики побудови та проектування систем передачі елект-

ричної енергії, що дасть йому змогу успішно виконувати професійні обов’язки в 

майбутній професійній діяльності. 

 

2.2 Основними завданням вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні пи-

тання передачі електричної енергії» є досягнення студентами необхідного рівня 

знань у галузі електропостачання, отримання відповідних компетенцій та навичок 

шляхом вивчення: 

– сучасних методів розрахунку та прогнозування електричних навантажень 

в системах електропостачання; 

– принципів улаштуванням електричних установок напругою до та вище 

1000 В; 

– принципів виконання оптимізаційних розрахунків в системах передачі 

електричної енергії; 

– основних положень щодо побудови сучасних пристроїв компенсації реа-

ктивної потужності; 

– системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. 
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2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми програмними резуль-

татами вивчення студентами дисципліни «Спеціальні питання передачі електрич-

ної енергії» є розуміння проблематики, пов’язаної з передачею електричної енер-

гії, не тільки в технічному, але і у суспільному, економічному, соціальному і еко-

логічному контексті. 

В результаті навчання студенти повинні: 

знати: 

- особливості типових схем систем електропостачання; 

- режими роботи сучасних електротехнічних установок та їх вплив на мережу 

передачі електричної енергії; 

- методи розрахунку електричних навантажень; 

- умови вибору основних елементів систем передачі електричної енергії; 

- методи та принципи оптимізації систем електропостачання. 

 

уміти: 

- вибирати комутаційно-захисні апарати, переріз струмоведучих провідників, 

їх тип і спосіб прокладання; 

- оцінити допустимість навантажень силових трансформаторів, ліній елект-

ропередач; 

- вирішувати оптимізаційні задачі по розрахунку, розташування та вибору 

схем компенсації реактивної потужності. 

 

мати навички: 

– з застосування набутих теоретичних знань в практичній площині, зокрема 

при проектуванні та експлуатації систем передачі електричної енергії. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Вступ. Основні терміни і поняття електропостачання. Основні 

напрямки електропостачання. Історія розвитку електропостачання. Сучасні про-

блеми електропостачання. 

 

Тема 2. Електричні навантаження. Характеристика електроприймачів. 

Основні типи промислових приймачів. Вимоги до якості їх електропостачання. 

Розрахунок електричних навантажень. Визначення втрат потужності та електрое-

нергії. Регулювання графіків електричних навантажень. 

 

Тема 3. Техніко економічна оцінка систем електропостачання. Оплата за 

спожиту електроенергію. Особливості застосування показників порівняльної еко-

номічної ефективності в системах електропостачання. Оцінка збитків від перерв в 

електропостачанні. Стимулювання енергозбереження в системах електропоста-

чання. Регулювання споживання електричної енергії. Облік електричної енергії.  

 

Тема 4. Вибір і розміщення підстанцій. Типи силових трансформаторів та 

їх улаштування. Розрахунок температуру нагріву масла і обмоток. Розрахунок на-

вантажувальної здатності трансформаторів Вибір підстанції розміщення підстан-

цій. Оптимізаційні розрахунки вибору і розміщення підстанцій. Схеми і конструк-

тивне виконання підстанцій. Комплекті підстанції 35,110 кВ. Комплектні підстан-

ції 10(6)кВ. 

 

Тема 5. Розрахунок та оптимізація систем електропостачання підпри-

ємств міст та сільського господарства. Вибір точок секціонування в електрич-

них мережах. Розрахунок та оптимізація розподільчих мереж напругою 10-6 кВ. 

Режим нейтралі в мережах 6, 10 кВ. Розрахунок та оптимізація мереж напругою 

до 1000 В. Режими нейтралі в мережах напругою до 1000 В. Компенсація реакти-
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вної потужності. Вибір і розміщення компенсуючих пристроїв. Керування ком-

плектуючими установками. 

 

Тема 6. Якість електричної енергії. Показники якості. Вимоги ГОСТ 

13109-97 до основних показників якості. Розрахунок рівнів напруги: вибір відпа-

йок трансформаторів. Розрахунок несиметрії напруг. Розрахунок коливання на-

пруги. Розрахунок спотворення синусоїдальної форми напруги. Вплив нелінійних 

навантажень на якість електричної енергії. 

 

Тема 7. Релейний захист і автоматика. Захисту понижувальний трансфо-

рматорів. Захист шин. Захист ліній. АВР, АПВ, АЧР. Мікропроцесорні комплекти 

захистів. Захист СД, АД напругою вище 1000 В. Захист від струмів переванта-

ження електродвигунів. Перетворювальні установки та їх захист. Захист електри-

чних установок.  

 

Тема 8. Пуск та самозапуск електродвигунів. Динамічних характеристи-

ки розбігу та вибігу електродвигунів. Розрахунок самозапуску. Асинхронних та 

синхронних двигунів. Основні властивості асинхронних та синхронних двигунів. 
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4 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ле
к.

 

П
.з

. 

ла
б.

 

С
.р

. 

ле
к.

 

П
.з

. 

ла
б.

 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Семестр  9 11 

Змістовний модуль 1 
Тема 1. Вступ. Основні терміни і поняття електропостачання. 

Основні напрямки електропостачання. Історія розвитку електро-

постачання. Сучасні проблеми електропостачання. 

15 2 – – 10 15 0,5 – – 13,5 

Тема 2. Електричні навантаження. Характеристика електро-

приймачів. Основні типи промислових приймачів. Вимоги до 

якості їх електропостачання. Розрахунок електричних наванта-

жень. Визначення втрат потужності та електроенергії. Регулю-

вання графіків електричних навантажень. 

15 2 2 2 10 15 0,5 – – 13,5 

Тема 3. Техніко економічна оцінка систем електропостачан-

ня. Оплата за спожиту електроенергію. Особливості застосуван-

ня показників порівняльної економічної ефективності в системах 

електропостачання. Оцінка збитків від перерв в електропоста-

чанні. Стимулювання енергозбереження в системах електропо-

стачання. Регулювання споживання та облік електричної енергії. 

15 2 2 2 10 15 0,5 – – 13,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 4. Вибір і розміщення підстанцій. Типи силових 

трансформаторів та їх улаштування. Розрахунок температуру на-

гріву масла і обмоток. Розрахунок навантажувальної здатності 

трансформаторів Вибір підстанції розміщення підстанцій. Опти-

мізаційні розрахунки вибору і розміщення підстанцій. Схеми і 

конструктивне виконання підстанцій. Комплекті підстанції 

35,110 кВ. Комплектні підстанції 10(6)кВ. 

15 2 2 2 10 15 0,5 1 1 13,5 

Тема 5. Розрахунок та оптимізація систем електропо-

стачання підприємств міст та сільського господарства. Вибір 

точок секціонування в електричних мережах. Розрахунок та оп-

тимізація розподільчих мереж напругою 10-6 кВ. Режим нейтралі 

в мережах 6, 10 кВ. Розрахунок та оптимізація мереж напругою 

до 1000 В. Режими нейтралі в мережах напругою до 1000 В. Ком-

пенсація реактивної потужності. Вибір і розміщення компенсую-

чих пристроїв. Керування комплектуючими установками. 

 

15 2 2 2 10 15 0,5 1 1 13,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 6. Якість електричної енергії. Показники якості. 

Вимоги ГОСТ 13109-97 до основних показників якості. Розраху-

нок рівнів напруги: вибір відпайок трансформаторів. Розрахунок 

несиметрії напруг. Розрахунок коливання напруги. Розрахунок 

спотворення синусоїдальної форми напруги. Вплив нелінійних 

навантажень на якість електричної енергії. 

15 2 2 2 10 15 0,5 1 1 13,5 

Тема 7. Релейний захист і автоматика. Захисту понижу-

вальний трансформаторів. Захист шин. Захист ліній. АВР, АПВ, 

АЧР. Мікропроцесорні комплекти захистів. Захист СД, АД напру-

гою вище 1000 В. Захист від струмів перевантаження електродви-

гунів. Перетворювальні установки та їх захист. Захист електрич-

них установок.  

15 2 2 2 10 15 0,5 1 1 13,5 

Тема 8. Пуск та самозапуск електродвигунів. Динаміч-

них характеристики розбігу та вибігу електродвигунів. Розраху-

нок самозапуску асинхронних та синхронних двигунів. Основні 

властивості асинхронних та синхронних двигунів. 

15 2 – – 10 15 0,5 – – 13,5 

Усього годин 120 16 12 12 80 120 4 4 4 108 
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5 Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна  
форма 

заочна  
форма 

Семестр  9 11 
1 Практичне заняття №1 

Оцінка навантажувальної здатності трансформаторів. Визначення температури нагріву 
масла і провідників в різних режимах. Розрахунок коефіцієнтів завантаження трансфо-
рматора. 

2 1 

2 Практичне заняття №2 
Розрахунок системи зовнішнього електропостачання. Вибір лінії електропередач і схе-
ми зовнішнього електропостачання за технічними та економічними показниками. 

2 1 

3 Практичне заняття №3 
Вибір ліній електропередач і схем зовнішнього електропостачання за технічними та 
економічними показниками. Вибір лінії електропередач внутрішньозаводського елект-
ропостачання. 

2 1 

4 Практичне заняття №4 
Оцінка економічності систем електропостачання. Порівняння варіантів систем елект-
ропостачання однакової та різної надійності. 

2 – 

5 Практичне заняття №5 
Розрахунок електричних навантажень. Розрахунок навантаження статичним методом. 

2 1 

6 Практичне заняття №6 
Розрахунок втрат напруги в лініях і трансформатора. Розрахунок рівнів напруг. 

2 – 

Усього годин 12 4 
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6 Теми лабораторних робіт 
№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна  
форма 

заочна  
форма 

Семестр  9 11 
1 Лабораторна робота №1 

Дослідна побудова графіків електричних навантажень.  
2 1 

2 Лабораторна робота №2 
Дослідження схеми обліку електроенергії трифазних споживачів. 

2 1 

3 Лабораторна робота №3 
Дослідження розрахункового навантаження для довільного графіку. 

2 1 

4 Лабораторна робота №4 
Статистичний контроль відхилень напруги в розподільних мережах.  

2 – 

5 Лабораторна робота №5 
Дослідження несинусоїдальних режимів в електричних мережах з вентильним наван-
таженням. 

2 1 

6 Лабораторна робота №6 
Автоматичне керування компенсаційними установками за допомогою регулятора реак-
тивної потужності. 

2  

Усього годин 12 4 
 

7 Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна  
форма 

заочна  
форма 

1 Додаткове вивчення лекційного матеріалу 40 54 
2 Підготовка до практичних занять 20 27 
3 Підготовка до лабораторних робіт 20 27 

Разом 80 108 
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8 Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

9 Методи контролю 

Облік відвідування, перевірка домашніх завдань, самостійна робота, диф. 

залік. 

10 Розподіл балів при атестації студента  

з формою контролю диф. залік 

Вид кон-
тролю 

Бали  

1 2 

Лекції 

Оцінку аудиторної роботи студента на лекції здійснюють за 

формулою (1): 
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де 


L
NPG,

i

L
iiKa

50

1

 – кількість відвіданих лекцій, на яких студент проявляв 

доцільну активність; L
konspK =0…1 – коефіцієнт, який враховує повно-

ту роботи студента з конспектом, причому 1L
konspK  відповідає пов-

ному якісному конспекту; L
NPG – кількість годин, які відводяться на 

лекцію (передбачена навчальним планом); 1B =10 – максимальна кі-

лькість балів, яку студент може отримати за накопичувальною систе-

мою за цією формою оцінки роботи; 1 , 2  – коефіцієнти, які врахо-

вують вагу фактів відвідання лекції студентом, доцільної активності 

на занятті та наявності конспекту. При цьому необхідно дотримання 

умови 121  .  
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1 2 

 

Ступінь доцільної активності студента на поточній лекції вра-

ховує коефіцієнт ia , який приймає максимальне значення 1ia  та 

може бути знижений у разі невчасного або неповного відвідання лек-

ції або проявлення недоцільної активності, неспрямованої на опану-

вання матеріалу. 

При оцінюванні аудиторної роботи студентів на лекції доля 

оцінки за якісний повний конспект складає 20% ( 202 , ), у резуль-

таті поточного контролю може акумулювати максимум 8 балів в разі 

активної роботу на лекції та 2 бали за повний якісний  конспект. Пе-

ревірка якості конспекту викладачем може здійснюватися або в пото-

чному режимі, або при досягненні студентом певних визначених ви-

кладачем контрольних точок. 

Враховуючи, що згідно з чинним навчальним планом студентів, 

які навчаються за освітньою програмою «Електротехнічні системи 

електроспоживання» 18L
NPG ; максимальна оцінка, яку може акуму-

лювати студент за одну лекцію у разі активної роботи складає 
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Всього: 10 балів. 
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торні за-
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Аудиторна робота студента на практичних та лабораторних за-

няттях оцінюється за формулою (2): 
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1 2 

 
 

 
де PZ

iK  – кількість відвіданих практичних занять; LR
iK  – кількість 

відвіданих лабораторних занять; PZ
NPG , LR

NPG – кількість годин, перед-

бачена навчальним планом, які відводяться на практичні та лаборато-

рні заняття відповідно; 2B =20– максимальна кількість балів, яку 

студент може отримати згідно з накопичувальною системою за цією 

формою оцінки роботи; 1 , 2  – коефіцієнти, які враховують вагу 

фактів відвідання студентом занять цієї форми. При цьому необхідне 

дотримання умови :  21  1. Ступінь доцільної активності студен-

та на поточній лекції враховує коефіцієнт ia , який приймає максима-

льне значення 1ia  та може бути знижений у разі невчасного або не-

повне відвідання заняття; проявлення недоцільної активності, нес-

прямованої на опанування матеріалу 

Для чинного навчального плану студентів, які навчаються за 

освітньою програмою «Електротехнічні системи електроспоживання» 

12PZ
NPG ; 12LR

NPG . Зважаючи на рівноцінність практичних та лабо-

раторних занять 5021 ,  . При цьому максимальна кількість ба-

лів, яку студент може отримати згідно з накопичувальною системою 

за відвідання практичних та лабораторних занятть складе 10+10=20 

балів; максимальна оцінка, яку може акумулювати студент за відві-

дання одного практичного або лабораторного заняття заняття у разі 

активної роботи складає відповідно: 

667,120
6

1
5,0 PZB  балів; 

667,120
6

1
5,0 LRB  балів. 

 Всього: 20 балів. 
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1 2 

Поточний  
контроль 

Поточний контроль. 

На оцінювання поточної успішності та підсумкового контролю 

відводять 3B = 70 балів. До цієї форми контролю відносять: 

– оцінку самостійних (контрольних) робіт (до 30 балів); 

– оцінку захисту лабораторних робіт (до 30 балів); 

– оцінку за змістовно-модульний контроль (до 10 балів). 

Сумарне оцінювання здійснюють за формулою (3): 

  33215

1
 BOOλOλB TMKZLRKRRkontr  , (3) 

де 1 , 2 , 3  – вагові коефіцієнти форм контролю, причому 

1321   ; KRRO , ZLRO , TMKO  – середньоарифметичне значення, 

отримане в результаті оцінювання виконання контрольних (самостій-

них робіт), захисту лабораторних робіт, точок змістовно–модульного 

контролю.  

Розрахунок середньоарифметичних оцінок за кожен з названих 

показників здійснюють за формулами: 

;

∑
1

KRR
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і

KRR
і

KRR
N

О

O

KRR

    ;

∑
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ZLR
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і
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    .

∑
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де  KRR
іО , ZLR

іО , TMK
іО  – оцінки за виконані і-ту  контрольну або са-

мостійну роботу, захищену лабораторну роботу, точку модульного 

контролю;  KKRN , ZLRN , TMKN  – кількість контрольних робіт, які не-

обхідно виконати та лабораторних робіт які необхідно захистити, то-

чок модульного контролю. Кількість лабораторних робіт визначається 

навчальною програмою дисципліни. Кількість поточних контрольних 

робіт визначається кількістю тем практичних занять; кількість точок 

модульного контролю – кількістю змістовних модулів програми нав-

чальної дисципліни. 
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1 2 

 Кількість тем практичних занять (кількість контрольних робіт) 

6KRRN ; кількість лабораторних робіт, які необхідно захистити 

6ZLRN ; кількість точок модульного контролю 2TMKN . 

Таким чином: 

– максимальна кількість балів, яку може акумулювати студент 

за всі виконані контрольні роботи становить 30 балів, при чому за ви-

конану одну контрольну роботу максимально акумулюється 5 балів; 

– максимальна кількість балів, яку може отримати студент за 

захист всіх лабораторних робіт складає 30 балів, при чому за захист 

однієї лабораторної роботи максимально акумулюється 5 балів; 

–  максимальна кількість балів, яку може акумулювати студент 

за результатами модульного контролю складає 10 балів, при чому за 

одну точку модульного контролю можливо максимально отримати  

5 балів. 

Всього: 70 балів. 

Разом 100 балів 

 
10 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види нав-
чальної діяль-

ності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практи-
ки 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 
64–73 D 

задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з мож-
ливістю повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повтор-
ним вивченням дисци-

пліни 
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11 Рекомендована література 
1. Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання 

промислових підприємств. Підручник. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 
656 с. 

2.  Пособие по курсовому и дипломному проектированиюдля студентов 
электроенергетических специальностей вузов. Под ред. В.М.Блок. – М.: 
Энергоатомиздат, 1983 

3. Справочник по проектированию электроенергетических систем. Под ред. 
С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. – М.: Энергоатомиздат , 1985. 

4.  Исследование операций: в 2-х томах. “Методологические основы и ма-
тематические методы” Пер. с англ./ Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. 
– М.: Мир, 1981. Т.1. – 712с. 

5. Исследование операций: в 2-х томах. “Модели и применение” Пер. с 
англ./ Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. – М.: Мир, 1981. Т.2. – 677с. 

6. Н.П. Бусленко. Моделирование сложных систем. -М.: Наука, 1978. -400с. 
7. В.М. Заварыкин, В.Г. Житомирский, М.Г. Лапчик. Численные методы. -

М.: Просвещение, 1990. -175с. 
8. Організація експерименту: Навч. Посібник для студентів спеціальності 

“Композиційні та порошкові матеріали, покриття”/ К.К.Пальоха. –К.: 
ІЗМН, 1996. –136с. 

9. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. – 
М.: Наука, 1970. – 104с. 

10. Колесниченко Б.В., Петренко Л.И. Расчеты электрических сетей на про-
грамируемых микрокалькуляторах. – К.: Вища шк. 1988. 

11. Справочник по проектированию электроснабжения . Под ред. Ю.Г. 
Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.  

12. Сравочник по проектированию электрических сетей и электрооборудо-
вания. Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М .: Энергоатомиздат , 1991. 

13. Надежность систем электроснабжения. Зорин В.В., Тисленко В.В., Клеп-
пель Ф., Адлер Г. – К.: Вища школа , 1984.  

14. Геворкян Г.Х., Семенов В.Н. Электротехнические расчеты. – М.: Энерго-
атомиздат, 1989. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20. 

2. Електронна бібліотека кафедри систем електроспоживання та енергетич-
ного менеджменту. 


